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ŽÁDANKY

Přišel čas posunout vaši firmu do digitální éry a k vyšší efektivitě s českým softwarem.
myTEAM® řeší správu dokumentů, řízení projektů, vedení porad a automatizaci
firemních procesů s podporou práce na dálku. To vše je propojeno konceptem
úkolů – základních stavebních kamenů každé firemní aktivity.

SCHVÁLENÍ DOVOLENÉ NA JEDEN KLIK
Žádanky o nepřítomnost i jejich schvalování jsou v systému myTEAM® řešeny elektronicky a maximálně automatizovaně. Nebudete tedy trávit čas či utrácet peníze za práci,
kterou může systém udělat za vás. Samozřejmostí je napojení na úkolovník, díky kterému budete mít o stavu žádanek neustále přehled.

AUTOMATICKÉ ŽÁDANKY
Elektronický přehled

Princip úkolů

Zaměstnanci mohou přes webové rozhraní
plánovat volno, žádat o ně své nadřízené
a poté sledovat, v jakém stavu se jejich žádost
aktuálně nachází. Vy jako manažer budete mít
dokonalý přehled o plánovaných dovolených,
předejdete tak problémům s nevhodně
zvolenými termíny dovolené s ohledem
na bezproblémové fungování organizace.
Výhodou je neodmyslitelně tvorba podkladů
pro mzdovou agendu.

Veškeré procesy jsou postaveny na principu
úkolů, které lze doplnit o e-mailové notifikace.
Řešitel má několik způsobů, jak s úkolem
naložit – schválit, zamítnout nebo třeba vrátit
k doplnění. Zaměstnanec je zpětně informován
o způsobu vyřízení jeho žádosti. Systém hlídá
řádnou aktualizaci skutečné doby nepřítomnosti
generováním úkolu na potvrzení nástupu
a ukončení nepřítomnosti.

Kontrola zůstatku
V okamžiku uložení nepřítomnosti je prováděna
kontrola, zda nedošlo k překročení zůstatku
nároků na nepřítomnost, a kontrola překryvů
žádostí o nepřítomnost. Systém eviduje jak
aktuální zůstatek dovolené, tak i již žádané
dny nepřítomnosti před jejich čerpáním.

DOPORUČUJEME

Další možnosti
V nastavení modulu je možné zažádat
o dovolenou v zastoupení, využít půlden
dovolené, nastavit schvalovatele i to, který
uživatel může vidět dovolené ostatních
uživatelů. Dále je možné definovat, o jaký typ
volna může zaměstnanec žádat - dovolená,
sick day, lékařské ošetření či náhradní volno.

ROZŠÍŘENÍ O CESTOVNÍ PŘÍKAZY Zjednodušte si evidenci služebních cest. Získáte přehled o pracovních
cestách svých zaměstnanců i úplné informace k zaúčtování. Ve verzi ENTERPRISE je již součástí.

PROCESY PRO ŽÁDOSTI O NEPŘÍTOMNOST
Nová
žádost

Schválení
žádosti

Rychlé vyřízení dovolené
s možností kontroly zůstatku

Vložení
dokumentu

Schválení
dokumentu

Změna
žádosti

Potvrzení
čerpání

Akce žádosti
o nepřítomnost

REVOLUČNÍ DESIGN
myTEAM® je založen na ovládání prostřednictvím panelů místo klasických oken. Toto jedinečné rozhraní nabízí nové možnosti
zobrazování dat a práce se vzájemně propojenými informacemi v několika panelech současně, bez nutnosti zavírat konkrétní
okna v klasickém rozhraní. Umožňuje jak využití širokoúhlých monitorů při práci v kanceláři, tak snadnou práci v terénu na
tabletech nebo mobilních telefonech.
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