MPr@ca
Oprogramowanie do rozliczania pracy w terenie

Ewidencjonowanie oraz rozliczanie zadań wykonywanych
przez pracowników bezpośrednio w terenie
Oprogramowanie MPr@ca pozwala na ewidencjonowanie
oraz rozliczanie czynności wykonywanych przez pracowników
w terenie oferując możliwość raportowania pracy za pomocą
telefonu z systemem Android bezpośrednio w miejscu jej
wykonania.
Rozwiązanie jest adresowane do firm zajmujących się
pracami konstrukcyjnymi, realizacją zleceń budowlanych,
remontami, serwisem, zbiorem płodów rolnych i innymi
czynnościami rozliczanymi na zasadach akordu.
Za pomocą oprogramowania MPr@ca można rozliczać pracowników sezonowych
w rolnictwie, pracowników brygad remontowych lub budowlanych, pracowników
tymczasowych zatrudnionych przy produkcji lub w magazynie. Rozwiązanie MPr@ca pozwala
również rozliczać czynności zlecone firmom podwykonawczym, co jest szczególnie wygodne,
gdy całość prac jest rozłożona na większy okres czasu.
Ponieważ MPr@ca pozwala na rozliczenie czynności
bezpośrednio w terenie, proces ten jest dokładniejszy
i szybszy, a dzięki eliminacji dokumentów papierowych
informacje o rozliczeniach są dostępne praktycznie
natychmiast i mogą być łatwo przesyłane dalej.
Oprogramowanie
MPr@ca
jest
rozwiązaniem
autonomicznym. Na życzenie moduł MPr@ca może być
zintegrowany z nadrzędnym systemem klasy ERP lub innym
o podobnym charakterze.
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Architektura
Oprogramowanie MPr@ca jest przeznaczone do pracy na telefonie lub
tablecie wyposażonym w system Android. Oprogramowanie nie ma
szczególnych wymagań co do wersji systemu operacyjnego lub
rozmiaru ekranu. W czasie pracy z oprogramowaniem MPr@ca nie jest
wymagane zapewnienie dostępu do Internetu.
Funkcje oprogramowania
Oprogramowanie MPr@ca pozwala na zdefiniowanie listy
pracowników (identyfikator, imię, nazwisko, grupa zaszeregowania)
oraz listy czynności (nazwa czynności, jednostka miary, kwota za
jednostkę miary). Na postawie tych list możliwe jest prowadzenie
ewidencji pracy polegającej na powiązaniu pracownika z określoną
czynnością oraz podaniu liczby jednostek miary, która została
wykonana w ramach danej czynności. Program uzupełnia tak
zdefiniowaną czynność o datę oraz wylicza jej wartość.
Program nie nakłada ograniczeń co do jednostek miary – mogą to być
sztuki, metry, kilogramy, ale również specyficzne miary wynikające
z czynności, np. możliwe jest zdefiniowanie jednostki „łubianka” dla
czynności zbioru truskawek.
Program umożliwia rozliczenie pracy na podstawie prowadzonej
ewidencji. Rozliczenie jest dokonywane dla poszczególnych
pracowników i zakresu dat. Dokonanie rozliczenia jest potwierdzane
przez złożenie podpisów przez rozliczającego i pracownika na ekranie
urządzenia mobilnego. W wyniku rozliczenia powstaje raport mający
postać pliku PDF, który może być przesłany dalej, skopiowany lub
wydrukowany w późniejszym terminie.
Zalety rozwiązania
Program MPr@ca pozwala na rozliczanie czynności bezpośrednio w miejscu ich wykonania eliminując
konieczność przygotowywania dokumentów papierowych. Każdy, kto dokonuje rozliczeń pracowników,
zna typowe ograniczenia klasycznego sposobu ewidencji pracy wykorzystującego dokument papierowy
– dokumenty są niewyraźne, pokreślone, często pogniecione lub zamazane na skutek deszczu, są
gubione lub docierają z opóźnieniem. Oprogramowanie MPr@ca eliminuje te problemy umożliwiając
szybkie, bezbłędne i efektywne rozliczanie czynności.
Aby dowiedzieć się więcej
Więcej informacji o oprogramowaniu MPr@ca można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.cds.pl/oprogramowanie/mpraca/. Aby przetestować rozwiązanie prosimy o kontakt z naszym
biurem.

Firma CDS od prawie 20 lat specjalizuje się
w rozwiązaniach mobilnych dla przemysłu, handlu
i dystrybucji. Nasza firma oferuje szeroką gamę urządzeń
mobilnych oraz oprogramowanie pozwalające na ich
efektywne wykorzystanie. Świadczymy również usługi
doradcze i projektowe z zakresu technologii mobilnych.
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Zastrzeżone nazwy handlowe zostały użyte w niniejszej ulotce
wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich prawnych właścicieli.

