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مدیریـت منابـع و زمـان POB بهتریـن ابـزار بـرای مدیریـت منابع انسـانی سـازمان شماسـت. این مـاژول با 
توزیـع قابلیت هـای POB میـان نیـروی کار راه دور، بـه همـه  ی کارکنـان اجـازه می دهـد که صرف نظـر از محل 
جغرافیایـی کارشـان، بتواننـد زمـان و منابـع را ثبـت کننـد. بـه کمک ایـن مـاژول، می توانید از تمـام اطالعات 
مربوطـه ی موجـود در سیسـتم ذخیره ی مرکـزی POB برای برنامه ریزی کارکنان و دیگر منابع انسـانی اسـتفاده 
کنیـد. مديريـت منابـع و زمـان POB، بـا بهینه سـازی منابـع و شناسـایی مهارت هـای اضافـی یا بال اسـتفاده، 

کمـک شـایانی بـه صرفه جویـی در منابـع و زمـان می کند.

نرم افـزار POB ابـزاری ضـروری برای مدیـران، به منظور کنتـرل کل حجم 
کار، از طریـق اولویت بنـدی، برنامه ریـزی منابـع و ردیابـی دقیـق در تمام 

سـطوح است.

مزايا برای سازمان شما

نرم افـزار POB ابـزاری ضـروری بـرای مدیران، بـه منظور کنتـرل کل حجم 

کار، از طریـق اولویت بنـدی، برنامه ریـزی منابـع و ردیابـی دقیـق در تمام 

سـطوح است.

این ابزار به شما اجازه می دهد که زمان و منابع مورد استفاده، حسابداری و 

صورتحساب ها را دقیق و درست ثبت کنید. این ابزار، با امکان یکپارچگی 

با تمام ماژول های POB و تقویم های Microsoft Outlook، به شفافیت 

و گردش اطالعات درست در سرتاسر سازمان کمک می کند.

مزايا برای کاربر

به کمک مديريت منابع و زمان POB، کاربران می توانند منابِع در اختیارشان 

را به وضوح، کنترل و مدیریت کنند. برای مثال، کاربران می توانند منابع 

فعال منطبق با مهارت های خود را پیدا کرده و رزرو نمایند. کارکنان خدمات 

و  رخدادها  فعالیت ها،  پیگیری  و  مشاهده  برای  تقویم  از  می توانند  نیز 

مشکالت استفاده کنند. همچنین، مشاوران می توانند منابع و هزینه های 

مجموعه  و  کارکنان  می تواند  انسانی  منابع  مدیر  و  کرده  ثبت  را  سفر 

مهارت های هر یک از آن ها را مدیریت کند.

مدیریت منابع برای حفظ رقابت

حفظ رقابت رابطه ی مستقیمی با مدیریت کارآمد منابع انسانی دارد.

از  برنامه ریزی  فرآیندهای  از  پشتیبانی  برای  ابزاری  داشتن  میان،  این 

اهمیت باالیی برخوردار است. ماژول مدیریت منابع POB، ابزاری کارآمد 

برای برنامه ریزی و کنترل مداوم منابع انسانی شماست.

تقویم منابع و دید کلی از آن ها

نرم افـزار POB بـه شـما اجـازه می دهـد کـه منابـع، کارکنـان و میـزان 

از  برخـی  کنیـد.  مدیریـت  و  کنتـرل  خوبـی  بـه  را  آن هـا  دسترسـی 

از: اسـت  عبـارت  ابـزار  ایـن  قابلیت هـای 

 . بـرای زمان هـای فعـال منابـع انسـانی، از جملـه وقـت آزاد و میـزان 

می کنـد. برنامه ریـزی  آن هـا،  تعطیـالت 

 . سـاعت کار فـردی و همچنین سـاعت اداری و سـاعات خدمـات واقعی 

در بخـش خدمـات را تعریـف می کند.

 . به مدیریت منابع و اضافه کاری ها کمک می کند.

 . همـواره تقویمـی را ایجـاد و حفـظ کـرده و آن را، بـه صـورت خـودکار، 

بـا منابـع برنامه ریـزی شـده، تأییـد و استفاده شـده بـه روز می کنـد.

 POB همواره می تواند با تقارن دو طرفه ی وظایف و قرار مالقات ها بین . 

و  Microsoft Outlook نمایـش کاملـی از اطالعــات را ارائـه دهد.

 . از عناویـن مشـابه Microsoft Outlook )آزاد، آزمایشـی، مشـغول، 

خـارج از دفتـر( بهـره می بـرد.

 . همـه ی اعتبـارات یـک کاربـر منتخب یـا گــروه کاربری بـرای یک دوره 

مشـخص، در پنجـره ی »دیـد کلـی از منابع« قابل مشـاهده اسـت.

همچنیـن، می تـوان زمان هـای آماده بـه کار کاربـران POB در یک دوره ی 

خـاص را مالحظـه کـرد و مسـتقیمًا وظایفـی را به آن ها محـول نمود.



مرور کلی منابع، نمایش دهنده ثبت زمان، تقویم پرسنل و تقویم در دسترس بودن

»نرم افزار POB در پیاده سازی سیستم صورتحساب داخلی در سازمان ما بسیار عالی 
عمل کرد. ما به علت صدور صورتحساب پشتیبانی IT در دانمارک، به شدت نیازمند 
انتقال زمان ثبت از POB به Maconomy بودیم. این ویژگی بسیار مهم و باارزشی 
برای ماست. چون پیش از آن، ساعات زیادی از وقت کارکنان ما صرف تایپ کردن 

می شد.
POB به ما ثابت کرد که واقعًا پیاده سازی آسانی دارد و درمجموع، استقرار POB در 

سازمانمان، تجربه ی بسیار مثبتی برای ما بوده است.«
 Ramboll  جت سالگارد جنسن، رهبر گروه بخش خدمات شرکت

مهارت ها و توانمندی های منابع

بـه کمـک نرم افـزار POB می تـوان برخی از کارهای خـاص را به کارکنـان ماهر محول 

نمـود. ایـن مهارت هـا می توانـد بـر اسـاس طبقه بنـدی  انـواع مـوارد پیکربنـدی، 

مشـتریان و... یـا بـر اسـاس یـک ماتریـس صالحیـت سـه سـطحی باشـد. در این 

مـورد، POB از فرآیندهـای زیـر پشـتیبانی می کنـد:

 . اختصاص وظایف به کارکنان یا گروه، بر اساس مهارت ها و توانایی های آن ها 

 . تهیه ی گزارش از مهارت ها و تجربیات، بر اساس گروه  یا به صورت انفرادی

تخصیص منابع

نرم افـزار POB از تخصیـص شایسـته ی منابـع پشـتیبانی کـرده و امکانـات زیـر را در 

اختیـار شـما قـرار می دهد:

 . اختصـاص منابـع بـه هـر نهـاد کاری در POB، از جملـه رسـیدگی بـه رخدادهـا، 

     مشکالت، درخواست برای تغییر، فعالیت ها، وظایف و... 

 . گزارش برنامه ریزی و مدیریت استفاده از منابع 

 . استفاده از قابلیت مهارت و دسترسی برای یافتن مناسب ترین منابع

POB یکپارچگی با مدیریت سطح خدمات

نرم افزار POB به مشاوران اجازه می دهد تا منابع مورد استفاده در هر پروژه یا فعالیت 

را ثبت کنند و آن ها را با خدمات متصل به مشتری یا پروژه ای خاص مقایسه نمایند. 

مدیران پروژه امکان مشاهده ی یک نمای کلی و فوری از تمام پروژه های در دست 

اجرا و تأیید ثبت ها و صورتحساب ها را، پیش از ارسال به مشتری، خواهند داشت.

ثبت تمام مدت

از  POB امکان ثبت زمان خروج و ساعات کار، به منظور بهره گیری 100 درصدی  در 

زمان، وجود دارد. ویژگی های دیگر الگ کنترل منابع عبارت اند از:

 . ثبت خودکار زمان بر اساس قوانین کسب وکار

 . طراحـی سـاده و هفتگـی زمان، بـه منظور ساده سـازی ثبت زمـان و هزینه ها برای 

مشـاوران و کارشناسان فنی از راه دور

یکپارچگی

بـا  کامـل  یکپارچگـی  بـا   POB زمـان  و  منابـع  مديريـت 

خانـواده ی محصـوالت POB، امکانـات زیـر را در اختیار شـما 

می گـذارد:

 . طراحـی منابـع انسـانی متخصـص )گـروه یـا فـرد( بـرای 

اختصـاص بـه رخدادهـا

و  پروژه هـا  بـرای  ماهـر  منابـع  برنامه ریـزی  و  اختصـاص   .

هـا  لیت  فعا

 . پیگیری تاریخ های پایان و بودجه

نظارت و گزارش ها

عملکـرد نظـارت POB یـا POB KPI Explorer ایـن امـکان 

را بـرای شـما فراهـم مـی آورد تـا نظـارت کاملی بـر فرآیندها، 

هـدف، عملکـرد، سـطح خدمات و... داشـته باشـید. 

در  گزارش هـا  بخـش  امکانـات  از  اسـتفاده  بـا  می توانیـد 

POB، انـواع گزارش هـای مرتبـط بـا هر نوع شـاخص کليدی 

عملکـرد را تهیـه کـرده و از دسـتیابی بـه اهـداف کسـب وکار 

مطمئن شـوید.  خـود 

در دسـترس بـودن آمـار و گزارش هـای آنالیـن به شـما اجازه 

می دهـد کـه پیوسـته بر رضایـت مشـتری، کیفیـت خدمات، 

سـودآوری و رونـد بازار نظارت داشـته باشـید.
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