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Napredni slovenski registratorji časa
..Podjetja širom sveta izgubijo zelo veliko časa z vodenjem evidenc prisotnosti oziroma odsotnosti, zato je uporaba sistemov za registracijo
delovnega časa nujna. Ti namreč omogočajo učinkovito in nevsiljivo spremljanje zaposlenih, krajša čas obdelave in onemogoča zlorabe..

Registratorji časa so za podjetja, ki želijo biti
uspešna, več kot nujna. Ti namreč omogočajo
lažja in bolj »neodvisna« izračunavanja stanja ur
in upoštevanje »mrtvega časa« v prisotnosti delavca (čas pred začetkom dela in po koncu se
avtomatsko odšteje) ter nudijo možnost neposrednega prenosa v plače in s tem zmanjšanje
človeških napak ter možnost, da vsak delavec
vsak hip vidi svoje stanje ur in dopustov. Poleg
tega so registratorji časa nujni zaradi zakonskih
okvirov, saj če ima podjetje ali organizacija več
kot pet delavcev, mora imeti glede na slovensko
zakonodajo urejeno evidenco ur.
Rešitve registracije časa so primerne tudi za
osnovne in srednje šole, ki se srečujejo z uvedbo registracije časa po novih navodilih evidentiranja časa. Z registracijo si šole poleg evidentiranja obveznosti iz prvega stebra (33 ur) zagovotijo tudi obračun malic in prevozov. Tudi ostalo
delo, ki pokriva razliko do 40 ur tedensko v šoli,
se da spremljati in ločeno prikazovati.

Kam po odličen registrator časa?
Za izbiro odličnega registratorja se ni potrebno
ozirati po izdelkih tujih podjetji, saj imamo v Sloveniji odličen izdelek, ki je nastal kot plod znanja slovenskih strokovnjakov. Govorimo o podjetju eHarmonija, ki ponuja opremo za različne načine registracije delavcev. Pri njih najdemo možnost klasične registracije prek samostojne enote – registra-
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torja, namizne aplikacije za manjše število zaposlenih z več distribuiranimi lokacijami, spletne aplikacije (z možnostjo zajema GPS lokacije) ter aplikacije za naprave Android, ki je trenutno še vedno v fazi razvoja.

Kako delujejo registratorji
časa podjetja eHarmonija?
Delovanje registratorjev časa podjetja eHarmonija je hitro, učinkovito in zanesljivo. Vse registracije se namreč zbirajo v skupni podatkovni
bazi, do katere dostopa tudi program za pregled in obdelavo registracij. Program teče v
Windows okolju na platformi ASP.NET ter podatkovni bazi SQL Express. Zaradi zagotavljanja
varnosti komunikacija (lahko) poteka prek
HTTPS varne povezave.
Program je seveda plod domačega dolgoletnega razvoja, preizkušen in dodelan s strani mnogih poslovnih partnerjev, ki to rešitev uporabljajo že vrsto let. Poleg tega je modularno zgrajen
in omogoča enostavno vključitev/izključitev določenih funkcionalnosti, znotraj programa pa se
lahko definira administratorje posameznik skupin, ali pa le vpoglede. Vsi popravke oziroma naknadni vnosi so povsem sledljivi (kdo je izvedel
popravek in kdaj). Šifranti so tu odprti, kar pomeni, da si uporabnik lahko prilagodi delovanje,
npr. vrste odsotnosti (LD, BOL ...).
Dostop do aplikacije je možen prek najbolj razširjenih brskalnikov in pametnih naprav, pri tem

pa obstaja vrsta dodatnih modulov, kot so elektronske dovolilnice, sporočanje reklamacij v registracijo časa s strani delavcev, zahtevnejša kategorizacija ur, obračuni letnih dopustov, prenosi salda med meseci, integracija z zunanjo
programsko opremo (npr. izvoz v plače, prenos
podatkov o delavcih iz kadrovskega programa).
Pri tem velja še omeniti, da aplikacija omogoča
samodejno izračunavanje stanja ur, malic, prevozov, letnih dopustov, vsak dan pa program
podjetja eHarmonija obračuna ure nekaj tisoč
delavcem pri več kot 100 strankah. Te so od najmanjših (manj kot 10 zaposlenih) prek strank z
nekaj 100 zaposlenimi pa tudi čez 1000, kar kaže
na to, da je program povsem prilagodljiv.

Ali so napredni registratorji časa
eHarmonija dragi?
Preprost odgovor je ne, niso dragi. Cene za uporabnino se začnejo namreč že pri eni kavi na
dan za manjša podjetja. Program se lahko namesti pri uporabniku na njegov strežnik (gre za
nakup programa) ali pa se program samo uporablja (računa se uporabnina/podpora).

Kam po več informacij in nasvetov?
Več informacij o naprednih registratorjih časa
podjetja eHarmonija je na voljo na spletni strani
podjetja na povezavi www.e-harmonija.si, prek
elektronske pošte info@e-harmonija.si ali na telefonski številki 030 312 113.
(P. R.)
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