Systemy IT

Systemy RCP
- korzyœci z wdro¿enia

Historia prowadzenia biznesu, to historia metod obni¿ania
kosztów. Niezale¿nie od tego, czy w dziedzinie produkcji czy
us³ug, od zawsze chodzi³o o to, aby zmaksymalizowaæ zyski
w stosunku do poniesionych nak³adów.

Œcie¿ki poszukiwania oszczêdnoœci lub
zwiêkszania efektywnoœci tak naprawdê
w sporej czêœci wyznaczaj¹ kierunki
rozwoju szeroko pojêtej ekonomii i s¹
katalizatorem rozwoju kilku innych
dziedzin.
Jednym z istotnych kosztów dzia³ania
przedsiêbiorstw, jest koszt zatrudnienia
pracowników.
Czas pracy, wyliczany w zale¿noœci od rodzaju
wykonywanej pracy, ma wp³yw na cenê gotowego
produktu czy us³ugi.
Okreœlenie kosztu pracy w czasie, np. jednej godziny, daje
równie¿ mo¿liwoœæ skalkulowania ewentualnych strat,
jakie mo¿e ponieœæ pracodawca, w przypadku kiedy
pracownik nie wnosi wk³adu pracy w trakcie trwania
p³atnego czasu pracy.
Krótko mówi¹c: ile tracimy, kiedy pracownik pije kawê
i czyta gazetê, w czasie kiedy powinien przebywaæ na
swoim miejscu pracy, b¹dŸ te¿ przychodzi lub wychodzi
z pracy o niew³aœciwym czasie.

Trudno dzisiaj, wzorem niegdysiejszych kadrowych staæ
przy wejœciu do firmy przed 7.00 rano z zegarkiem w rêku,
sprawdzaj¹c czy aby wszyscy wpisuj¹ w³aœciw¹ godzinê na
liœcie obecnoœci, b¹dŸ nie wpisuj¹ za kolegê.
W ma³ych firmach czêsto owa lista znajduje siê
w sekretariacie na oczach czujnej asystentki szefa, jednak
w wielkich zak³adach pracy, tego typu kontrola jest
fizycznie niewykonalna. Pozostaje wiara w uczciwoœæ
pracowników? Pewnie tak, ale ilu pracodawców mo¿e
pozwoliæ sobie na wiarê.
Jest te¿ inne rozwi¹zanie: skorzystaæ z potencja³u
technologii, skorzystaæ z rozwi¹zañ, które bêd¹ naszym
kadrowym przy wejœciu.
Informatyka, motor napêdowy wspó³czesnego biznesu,
daje nam nieograniczone mo¿liwoœci zapanowania nad
tematem rozliczania i kontroli czasu pracy.
Nieograniczone, bo informatyka jest dziedzin¹ z plasteliny,
ci¹gle podatn¹ na zmiany.
Mo¿liwoœci, jakie daje nam wiedza i praktyka
programistów, ograniczone s¹ jedynie nasz¹ wyobraŸni¹.
Przez to obszar oprogramowania s³u¿¹cego do zarz¹dzania
logistyk¹ pracowników to nie produkty pude³kowe, to
zawsze i jedynie dedykowane rozwi¹zania.
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Nie ma przedsiêbiorstwa o identycznych potrzebach, nie
ma firmy, która dzia³a jak jakakolwiek inna, st¹d teza, ¿e
gotowe produkty dla ka¿dego, s¹ dla nikogo. Jedynie
rozwi¹zania „szyte na miarê” z uwzglêdnieniem specyfiki
dzia³alnoœci, rodzaju czynnoœci, sposobu rozliczania etc. s¹
godn¹ uwagi inwestycj¹, bo dok³adnie dopasowan¹
do rzeczywistych potrzeb.
Uprzedzaj¹c ewentualn¹ polemikê na temat wersji
pude³kowych: nie chodzi tu o pakiety biurowe, edytory
grafiki czy ksiêgowo - magazynowe (choæ tutaj te¿
dedykowane wersje s¹ znacznie bardziej efektywne).

Jeœli chodzi o system zarz¹dzania pracownikami, ich
czasem i zadaniami, rozwi¹zania dostosowane do
indywidualnych warunków firmy s¹ naprawdê
po¿ytecznym narzêdziem. I nie jest to jedynie kwestia
potrzeby kontroli pracowników.
Systemy RCP to te¿ narzêdzie budowania komfortu
samych pracowników, którzy poza zdyscyplinowaniem
swoich dzia³añ, maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ samodzielnego
wprowadzania okreœlonego typu pracy w ramach swoich
godzin pracy. System dzia³aj¹cy w dwie strony wymaga
rozwi¹zania dostosowanego do potrzeb obu stron:
pracodawców i pracowników.
System RCP po³¹czony z
kontrol¹ dostêpu, tzn. czytnik
kart umieszczony przy
drzwiach umo¿liwia
elektroniczne otwarcie drzwi
jednoczeœnie rejestruj¹c
wejœcie u¿ytkownika o
okreœlonym numerze karty,
tym samym eliminuje
niepo¿¹dane wejœcie,
gwarantuj¹c faktyczn¹
godzinê wejœcia pracownika.
Aplikacja monitoruj¹ca
wejœcia i wyjœcia, w zale¿noœci
od zawartych w niej opcji,
pozwala uprawnionym
pracownikom, np.
kierownikom kontrolowaæ
l o g i s t y k ê c z a s u p r a c y,
sporz¹dzaæ raporty dotycz¹ce
obecnoœci, wyjœæ prywatnych,
wyjœæ s³u¿bowych itd.
Ma³o tego – aplikacja pozwala
równie¿ na planowanie
i przypisywanie rodzaju
czynnoœci, jakie wykonywaæ
maj¹ pracownicy lub grupy
pracowników.
Korzyœci z wdro¿enia
dedykowanego systemu RCP
s¹ zatem obustronne. Wa¿ne
jest to o tyle, ¿e w dobie
budowania przyjaznego
biznesu, relacji
pracowniczych i lojalnoœci
pracowników, stworzenie
jasnych regu³ oraz
œwiadomoœæ narzêdzia
kontroluj¹cego, niweluje
obszar nieuczciwego
manipulowania czasem po obu
stronach.
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Oczywiœcie koszty zaoszczêdzone na kontroli nie s¹ bez
znaczenia. WyobraŸmy sobie pracownika, który wychodzi
na papierosa 5 razy w ci¹gu dnia.
Przed zastosowaniem zliczania czasu pracy kart¹
zbli¿eniow¹ po³¹czon¹ z kontrol¹ dostêpu, pracownik
wychodzi pomiêdzy 8 a 16, nie odliczaj¹c tego czasu jako
prywatny. Zak³adaj¹c, ¿e ka¿de wyjœcie na papierosa to 10
minut, w ci¹gu dnia daje 50 minut, zatem pracownik nie
pracuje 8 godzin, tylko 7 godzin i 10 minut.
Ponadto, szacuj¹c przyk³adow¹ p³acê na poziomie 2000
netto, godzina pracy kosztuje w tym wypadku 12,50 netto.
50 minut zatem, to w przybli¿eniu 10 PLN netto dziennie.
Miesiêcznie daje to 200 PLN, a rocznie a¿ 2400 PLN. Teraz
wyobraŸmy sobie, ¿e takich pracowników jest 100.

To naturalnie nie jedyna korzyœæ wynikaj¹ca
z zastosowania dedykowanego systemu RCP. WyobraŸmy
sobie pracowników, którzy zostan¹ pozbawieni stresu
zwi¹zanego ze spóŸnieniami. Jeœli rozpocznie pracê o 8.20
to zakoñczy o 16.20, bêdzie 8 godzin, nikt nie bêdzie mia³
pretensji.
Tym samym system daje mo¿liwoœæ wprowadzenia w pe³ni
kontrolowanego, ruchomego czasu pracy. W przypadku
nadgodzin nie trzeba martwiæ siê o kontrolê czasu – system
zarejestruje czas spêdzony w pracy ponad ustawowe
8 godzin i pozostawi nam wybór, czy pokryæ tymi
nadgodzinami ewentualne wczeœniejsze wyjœcia lub
spóŸnienia, czy wybraæ w formie wolnego dnia, b¹dŸ te¿
przeznaczyæ do wyp³aty.

Jak widaæ, systemy RCP to korzyœæ zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Profity z wdro¿enia
zdecydowanie przewy¿szaj¹ koszty implementacji. Ju¿ same oszczêdnoœci wynikaj¹ce
z wydzielenia prywatnych wyjœæ z czasu przeznaczonego na pracê daj¹ spore oszczêdnoœci, które
w³aœciwie pokryj¹ w krótkim czasie wydatki poniesione na zakup licencji i sprzêtu.
Autor jest pracownikiem firmy ALAN-SYSTEMS Sp. z o.o.
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