tisoware.PROJEKT

tisoware.PROJEKT
Projektkezelő és kontrolling modul

tisoware.ZEIT munkaidő adatrögzítés

A projekt sikere többé
nem a véletlen műve,
köszönhetően a tisoware.
PROJEKT Projektkezelő és
kontrolling modulnak.
Bármikor bővíthető a
Beosztáskezelő (tisoware.PEP), a
Gyártásütemező (tisoware.BDE),
vagy a Beléptetéskezelő (tisoware.
ZUTRITT) modulokal.

tisoware.ZEITplus elszámolási módok
tisoware.PEP beosztás tervezés
tisoware.PEPplus költségek tervezése
tisoware.BDE gyártási adatok gyűjtése
tisoware.BDEplus termelési adatok megjelenítése
tisoware.BDEplan részletes tervezés
tisoware.MDE gyártási (gépi) adatok rögzítése
tisoware.PRÄMIE teljesítménybér
tisoware.PROJEKT projekt alapú elszámolások
tisoware.ZUTRITT beléptetések kezelése
tisoware.ZUTRITTplus beléptetések naplózása

tisoware.BASIS Alapmodul
tisoware.WORKFLOW
tisoware.WEB Web kiszolgáló és Web kliens
tisoware.WEBmobile Mobil Web kliens

Integráció a szervezet
komplex ügyviteli/
ERP rendszerével,
utókalkuláció

Integráció a szervezet
bérügyviteli
rendszerével

tisoware.ZUTRITTvisual biztonsági felügyelet
tisoware.SCHLIESSPLAN zárási terv
tisoware.AUSWEIS belépőkártyák kezelése
tisoware.SPESEN útiköltség elszámolás
tisoware.KANT étkezések megrendelése

Amennyiben utókalkulációit
a tisoware.PROJEKT modul
nagy hatékonyságú linkjei
segítségével végzi, kizárólag
pontos számításokhoz juthat
és vevőszámláinak kiállítása
is lényegesen kevesebb
munkaidőt emészt fel.
(A tisoware cég több mint 25 éve kínál testreszabott megoldásokat a munkaidőgazdálkodás területén.)

A tisoware.PROJEKT, Projektkezelő és kontrolling modul előnyei.

Gazdaságosság
A tisoware.PROJEKT
bevezetésére
fordított befektetése
biztosan megtérül.
A jelentésszerkesztő
funkciónak köszönhetően
pontosan megismerhetjük,
hogy egy megbízás
teljesítése mekkora hasznot
hozott. Ez biztonságot
jelent és javítja a jövőbeni
megbízások tervezésének
pontosságát.
Versenyképesség
A tisoware.
PROJEKT hozzásegít
a tevékenységünk
gazdaságosságának és
versenyképességének
kialakításához.
Ennek eszközei a
vevőorientált, rugalmas
és folyamatirányításon

alapuló projekttervezési és
kiértékelési funkciók.
Átláthatóság
A tisoware.PROJEKT-tel
egy kattintásra hozzáférhet
minden fontos kontrollingadathoz, mint például
a költséghelyenként
felhasznált munkaidők,
munkavállalónként és/
vagy projektenként. Ily
módon ügyfelenkénti
elszámolásokat
készíthetünk és
projektjeinket folyamatosan
kiértékelhetjük, pontos
utókalkulációkhoz juthatunk.
Projekt kontrolling
A munkaidő alatt számtalan
online projektadathoz
juthatunk, vagy offline

is rögzíthetjük ezeket
a munkanap végén. A
szoftver párbeszédablakai
szabadon szerkeszthetők
és testreszabhatók.
A Maradékidő
navigátor segítségével
összehasonlíthatjuk
a projektidőket a
munkavállalók jelenléti
időivel. Ezzel kizárhatók a
projektidők és a munkaidők
eltérései.

A beruházás biztonsága
A tisoware.ZEIT egy
modern, egy és több
felhasználós kliens/szerver
alkalmazás, amelynek
alapja a több mint 25 éves
munkaidőgazdálkodási
tapasztalatunk.
Megoldásunk időtálló
és bővíthető beruházást
biztosít, megbízható partner
segítségével.

Miért előnyös a tisoware.PROJEKT bevezetése az IT részleg számára.

Integráció
A tisoware.PROJEKT,
Projektkezelő és kontrolling
modul alkalmazásának
előfeltétele, az alap
modul, a tisoware.
BASIS és a tisoware.
ZEIT modul használata. A
szoftver a tisoware.BASIS
modulban tárolja az összes
alapadatot, amelyeket a
párbeszéd ablakban kezel
és megjelenít, vagy pedig
egy integrált ERP, illetve
Termelésirányító rendszer
folyamatába illeszt. Éppen
ezért jó döntés a tisoware.
PROJEKT alkalmazása,
mert a további modulokkal
való integrációképessége
hatékony munkavégzést
tesz lehetővé. Emiatt a
bevezetéssel kapcsolatos
ráfordítások a lehető
legkisebbek.

Rugalmasság
A tisoware rugalmas az
operációs rendszerek
területén is. Egyaránt
támogatja a WINDOWS,
a NOVELL, a LINUX
és a különféle UNIX
rendszereket. A
szoftverfejlesztés során
a legkorszerűbb fejlesztő
eszközöket alkalmazták.
Az objektumorientált
fejlesztéshez például
a C++ és a JAVA
programnyelveket
használták.
Platformfüggetlenség
A tisoware.PROJEKT
gyakorlatilag minden
sztenderd adatbáziskezelővel együttműködik,
például ORACLE, IBM
INFORMIX, PROGRESS és
MS-SQL SERVER. Mindez

rugalmasságot, magas
szintű adatbiztonságot, a
befektetések védelmét és
maximális adathozzáférést
biztosít.
Zökkenőmentes
bevezetés
A tisoware munkatársai
kiváló szakemberek
sokéves tapasztalattal.
A tisoware.PROJEKT
bevezetése gyors és
egyszerű. A bevezetés
időszakában munkatársai
továbbra is végezhetik a
szokásos tevékenységüket.
Megbízható partner
A tisoware a gyors
és szakszerű ügyfél
kiszolgálási technológiájáról
ismert partnerei körében.

Magyarországon a
Perbit HR Magyarország
Kft. ügyfélszolgálati
munkatársai folyamatosan
elérhetőek, ez biztosítja,
hogy a tisoware hazánkban
is megbízható partner.

A tisoware.PROJEKT, Projektkezelő és kontrolling modul jellemzői.

A tisoware.PROJEKT a kontrolling és az utókalkuláció
ideális eszköze.
A tisoware.PROJEKT kiszolgálja az iparvállalatok és a
legkülönbözőbb szolgáltató cégek igényeit, egyaránt
magas színvonalon.
A tisoware.PROJEKT sok szakterületen és ezek
részlegein alkalmazható. llyenek például a kutató és
fejlesztő szervezeti egységek, a gyártó és termelő
részlegek, az értékesítés, a tervezés, az IT-támogató,
a személyügyi (HR), a marketing és a kontrolling

szervezetek.
Az ügyfelekkel kapcsolatos elszámolások a tisoware.
PROJEKT moduljával egyszerűen elkészíthetők. Egy
kattintásra hozzájuthatunk azokhoz az információkhoz,
hogy mennyi munkaidőt fordítottunk egy adott projektre
és abban melyik költséghelyek vettek részt.
A tisoware.PROJEKT moduljába a projektadatokat a nap
folyamán (online), vagy akár a nap végén is rögzíthetjük.
A párbeszéd ablakok szabadon testreszabhatóak.
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A Maradékidő navigátor segítségével
összehasonlíthatjuk a projektidőket a munkavállalók
jelenléti időivel. Ezzel kizárható, hogy eltérjenek a
projektidők és a munkaidők.

A tisoware.PROJEKT modulban az adatok grafikus
megjelenítése magától értetődő, áttekinthetően és
gyorsan előállíthatjuk prezentációnkat bármely releváns
adatunkból.

Törzsadatokként használhatjuk a vevő- és
cikktörzsadatokat, a projekt és variánsainak adatait,
valamint a tevékenységekhez tartozó adatokat, például
a költséghelyek és a határidők adatait egyaránt. Az
adatbázisok karbantartása a tisoware szoftverben, vagy
akár egy külső rendszerben is elvégezhető.

A szerződésben foglalt és a projektidők vizsgálataink
során mindig kiértékelhetők. Ellenőrizhetjük, hogy
munkavállalónként és szerződésenként mennyi időt
használtunk fel.
Az utókalkulációkhoz is kiváló eszköz a tisoware.
PROJEKT. Egy kattintásra rendelkezésre állnak például
a projektenkénti projektidők, vagy a költséghelyenként
felhasznált idők.

A rendszer a meglévő törzsadatokon alapul.

Jól áttekinthető
megjelenítés: Projekt
a projekt elemeivel,
cikkszámok, variánsok, és
természetesen az ügyfelek.

Egy projekt megtervezése egyszerű és áttekinthető.

Így folyik a projekttervezés.
A tisoware.PROJEKT
minden projektadatot
előkészít a munkához.

Így néz ki egy projekt személyi szükséglet tervezése, egy több műszakban dolgozó
üzemben.

A szoftver figyelembe
veszi, a mennyiségi és
minőségi szükségleteken
kívül, a szerződésben
rögzített törvényes
előírásokat és a mindenkori
munkavállalók képességeit
egyaránt.

Az egyes projektszintek költségei.

Munkánkat gyorsan
megérthető szimbólumok
könnyítik a tisoware.
PROJEKT modulban.
Az ábrán az egyes
projektszintekhez
felhasznált idők és a havi
összes költségek láthatók.
Az értékelési időszak
természetesen szabadon
meghatározható.

Melyik munkavállaló melyik projekten dolgozik?

A tisoware.PROJEKT
modulnak köszönhetően
nemcsak azt vizsgálhatjuk
meg egyszerűen és
gyorsan, hogy milyen idők
és költségek merültek
fel, hanem azt is , hogy
munkavállalóink melyik
projektben dolgoznak.

Jól informáltság minden időben.

A projektek értékelését
bármikor áttekintheti tértől
és időtől függetlenül. Irodai
számítógépén, otthon,
vagy akár útközben is
tájékozódhat a tisoware.
WEB modul segítségével.

A sikeres projekt kontrolling alapjai.

A projektek értékelése
egy kattintás után
rendelkezésre áll a
tisoware.WEB portál
megoldásával. Egy
bizonyos projekttel
kapcsolatban az idők és
a személyi költségek
egyaránt rendelkezésre
állnak.

Ismerjen meg minket!
Több mint 25 éve, a
2200-at meghaladó
számú ügyfelünknek
nyújtunk az igényeiket

tisoware
Gesellschaft für
Zeitwirtschaft mbH
Fachbereich Vertrieb
Telefon 07121/9665-0
Telefax 07121/9665-10
vertrieb@tisoware.com
Magyar partnerünk:
Perbit HR Magyarország Kft.
1062. Budapest Andrássy út 128.
Tel: +36-1-302-7101
Mobil: +36-70-948-2434
www.perbithr.hu

kielégítő, testreszabott
munkaidőgazdálkodási
megoldást. Saját
képviseletek és
partnercégek biztosítják
az ügyfelek teljes körű

kiszolgálását.
Szolgáltatásaink
biztosan megfelelnek
az ön igényeinek:
Tanácsokat adunk
szervezeti és munkaidővel
kapcsolatos kérdésekben,
megvalósítunk
bármilyen összetett
munkaidőgazdálkodási
megoldást, elvégezzük a
telepítést és betanítjuk
a rendszert. Támogatjuk
felhasználóinkat a
rendszer használata során,
telepítjük a szükséges
rendszerfrissítéseket és
munkaidőben hotline
szolgáltatást biztosítunk.
Hívjon minket, ha bármilyen
kérdése van a tisowarerel kapcsolatban, vagy ha
személyes konzultációt
szeretne. Azonnal
válaszolunk!

tisoware
Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH
Ludwig-Erhard-Straße 52
72760 Reutlingen
Telefon 07121/9665-0
Telefax 07121/9665-10
Perbit HR Magyarország Kft.
Andrássy út 128.
1062. Budapest
Tel: +36-1-302-7101
Mobil: +36-70-948-2434
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