IT PRODUKT 2014 | PODNIKOVÝ SOFTWARE
Použití produktu: Řešení slouží pro vizualizaci projektů a poskytuje podporu plánovačům a manažerům v jejich každodenní provozní
práci. Umožňuje on-line sledování výroby, poskytuje informace v reálném čase. Funguje také jako podklad pro zahájení nezbytných akcí
pro podporu výrobních procesů.

Vizualizační software
pro výrobní podniky
IFS Manufacturing
Visualizer
Kategorie: Podnikový software
IFS
www.ifsworld.com/en
Přihlašovatel: IFS Czech
www.ifsworld.com/cs-cz
lokální zastoupení výrobce

Popis produktu: IFS Manufacturing Visualizer přináší aktuální informace o současném stavu výroby z pohledu zdrojů a materiálů.
Jde o velmi intuitivní a vysoce konfigurovatelné řešení, kde není třeba využívat produkty třetích stran. Informace se zobrazují ve formě
grafů s možností variabilního uživatelského nastavení. Lze také nastavit automatické aktualizace pro on-line monitorování a funkce
automatického obnovování.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Vizualizace kompletní sady výsledků
■ Informace o výrobní situaci v reálném čase z různých úhlů pohledu
■ Základ pro zahájení činností a opatření pro dosažení větší efektivity
výrobního procesu
■ Intuitivní out-of-the box
řešení bez nutnosti implementace produktů třetích
stran
■ Volba Auto-refresh pro
on-line monitorování
■ Umožňuje dotykové ovládání, vhodný i pro mobilní
zařízení

Použití produktu: KS portál se ve firmách i státních organizacích používá jako takzvaná zaměstnanecká a manažerská samoobsluha.
Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnanci a personálním či mzdovým oddělením i mezi různými úrovněmi řízení společnosti. Pracovníci
jej nejčastěji využívají pro komunikaci s personálním či mzdovým oddělením – třeba formou dodání dokumentů či interakce ve vzdělávání nebo v oblasti ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracovníci zase pro hodnocení zaměstnanců, řízení náboru nebo adaptace. Současně jej lze využít i jako docházkový systém.

Zaměstnanecký
a manažerský portál
KS portál 1.5
Kategorie: Podnikový software
KS - program
www.ksprogram.cz
Přihlašovatel: KS - program
www.ksprogram.cz
vý robce a dodavatel

Popis produktu: Řešení nabízí přímé propojení se mzdovým a personálním informačním systémem společnosti přes jedinou databázi.
To umožňuje v reálném čase řídit vlastní personální a mzdové záležitosti nebo jako vedoucí pracovat s daty svých podřízených. Výstupy,
sestavy a přehledy jsou díky tomuto principu vždy aktuální. V kombinaci s rozsáhlou funkcionalitou jde o pokročilý nástroj pro personální řízení, který lze spustit na jakémkoliv mobilním zařízení bez ohledu na operační systém.
Zajímavé vlastnosti produktu:
Funkcionalita pro zaměstnance mj.:
■ Osobní údaje a pracovní poměry
■ Zůstatek a čerpání dovolené
■ Sebehodnocení
■ Požadavky – různá workflow
■ Přihlašování ke školicím akcím
a jejich hodnocení
Funkcionalita pro manažery mj.:
■ Hodnocení zaměstnanců
■ Přehledy nákladů
■ Plány lékařských prohlídek
a školení
■ Plány dovolených
■ Řízení služebních cest
Cena (bez DPH): podle velikosti
organizace
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