مدیریت منابع و زمان
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مدیریـت منابـع و زمـان  POBسـازمان شـما را قـادر می سـازد تـا منابـع انسـانی را بـه خوبـی مدیریت
نمایـد .ایـن مـاژول بـا توزیـع قابلیت هـای  POBدر میـان نیـروی کار راه دور ،امـکان آن را بـرای همـه
کارکنـان فراهـم مـی آورد تـا زمـان و منابـع را صـرف نظـر از محل ،ثبـت نماینـد .همچنیـن می توانید با
بکارگیـری تمامـی اطالعـات مربوطـه موجـود در سیسـتم ذخیـره مرکـزی  POBبرنامه ریـزی پرسـنل و
دیگـر منابـع انسـانی را بهبـود بخشـید .مديريـت منابـع و زمـان  POBبا بهینه سـازی منابع و شناسـایی
مهارت هـای اضافـی یـا بدون اسـتفاده از قـرار گرفتـن در تنگناهـا جلوگیـری بعمل مـی آورد.

مزايا برای سازمان شما

تقویم منابع و دید کلی از آن ها

نرم افـزار  POBابـزاری ضـروری را برای کنترل کل حجـم کار از طریق
اولویت بنـدی ،برنامه ریـزی منابـع و ردیابـی دقیق در تمام سـطوح در
اختیـار مدیران قـرار می دهد.
ثبـت صحیـح زمـان و منابـع مـورد اسـتفاده ،حسـابداری و صـدور
صورتحسـاب های دقیق تـر را تضمیـن می نمایـد .امـکان یکپارچگـی
بـا تمامـی ماژول هـای  POBو تقویم هـای Microsoft Outlook
اطالعـات را در سراسـر سـازمان شـفاف و موثـر خواهـد سـاخت.

نــرم افــزار  POBســازمان شــما را قــادر بــه کنتــرل منابــع ،پرســنل و
میــزان دسترســی آن هــا می ســازد:
زمــان فعــال منابــع انســانی از جمله وقــت آزاد و میــزان تعطیالت
آن ها را برنامه ریزی می نماید.
ســاعت کار فــردی و همچنیــن ســاعت اداری و ســاعات خدمــات
واقعی در بخش خدمات را تعریف می کند.
استفاده از منابع و اضافه کاری ها را مدیریت می نماید.
همــواره تقویمــی را ایجــاد و حفــظ می نماید و به طــور خودکار آن را
با منابع برنامه ریزی شده ،تایید و استفاده شده به روز می کند.
همــواره بــا تقــارن دو طرفــه وظایف و قرار مالقات هــا بین  POBو
 Microsoft Outlookقــادر بــه نمایش اطالعـــات کـــامل و قابل
اعتماد می باشد.
از عناویــن مشــابه ( Microsoft Outlookآزاد ،آزمایشــی،
مشغول ،خارج از دفتر) بهره می برد.
می تــوان همــه اعتبــارات بــرای یک کاربر انتخاب شــده و یا گـــروه
کاربری برای یک دوره مشخص را در پنجره «دید کلی از منابع»
مشاهده نمود.
همچنیــن می تــوان زمانــی کــه کاربــران  POBدر یــک دوره خــاص
آمــاده بــه کار هســتند را مالحظــه نمــود و بــه طــور مســتقیم وظایفــی
را بــه آن هــا محــول نمــود.

مزايا برای کاربر
مديريـت منابـع و زمـان  POBابـزاری را بـرای کنتـرل شـفاف منابـع
در اختیـار کاربـران قـرار می دهـد .بـه عنـوان مثـال کاربـران می توانند
منابـع فعـال منطبـق بـر مهارت هـای خـود را یافتـه و رزرو نماینـد.
پرسـنل خدمـات نیـز می تواننـد از تقویـم بـرای مشـاهده و پیگیـری
فعالیت هـا ،وقایـع و مشـکالت اسـتفاده نماینـد .همچنین مشـاوران
قـادر خواهنـد بـود تـا منابـع و هزینه هـای سـفر را ثبت کـرده و مدیر
منابـع انسـانی می توانـد پرسـنل و نیـز مجموعـه مهارت هـای هر یک
از کارمنـدان را مدیریـت کنـد.

مدیریت منابع برای حفظ رقابت
حفظ رقابت رابطه مستقیمی با مدیریت کارآمد منابع خدمات دارد.
داشتن ابزاری برای پشتیبانی از فرآیندهای برنامه ریزی از اهمیت
بسیاری برخوردار است .این ماژول ،ابزاری ثابت شده برای برنامه ریزی
و کنترل مداوم منابع انسانی شماست.
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مديريــت منابــع و زمــان  POBابـزاری ضــروری بـرای کنتــرل کل حجــم کار از

طریــق اولویــت بنــدی ،برنامهریــزی منابــع و ردیابــی دقیــق در تمــام ســطوح را

در اختیــار مدی ـران ق ـرار میدهــد.

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

مهارت ها و توانمندی های منابع
نرم افـزار  POBکمـک می کنـد تـا بتـوان کارهایـی خـاص را بـه پرسـنل ماهـر
محـول نمـود .ایـن مهارت هـا می توانـد بـر اسـاس طبقه بندی هـا انـواع مـوارد
پیکربنـدی ،مشـتریان و ...و یـا بـر پایـه یـک ماتریـس صالحیت سـه سـطحی
باشـد .در ایـن راسـتا  POBاز فرآیندهـای زیـر پشـتیبانی می نمایـد:
اختصاص وظایف به پرسنل یا گروه بر طبق مهارت ها و توانایی های آن ها
تهیه گزارش از مهارت ها و تجربیات بر اساس گروه و یا به صورت انفرادی
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تخصیص منابع
نرم افــزار  POBاز تخصیــص شایســته منابــع پشــتیبانی می نمایــد و در ایــن
رابطــه امکانــات زیــر را بــرای شــما فراهــم مــی آورد:
اختصــاص منابــع بــه هــر نهــاد کاری در  POBاز جملــه رســیدگی بــه وقایــع،
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
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یکپارچگی با مدیریت سطح خدمات POB
نرم افــزار  POBمشــاوران را قــادر می ســازد تــا بــه ثبــت منابــع مــورد اســتفاده
در هــر پــروژه و یــا فعالیــت بپردازنــد و آن هــا را بــا خدمــات متصــل به مشــتری
یــا پــروژه ای خــاص مقایســه نمایند.
مدیــران پــروژه امــکان مشــاهده یــک نمــای کلــی و فــوری از تمــام پروژه هــای
در حــال انجــام و تأییــد ثبت هــا و صورتحســاب ها را پیــش از ارســال بــه
مشــتری خواهنــد داشــت.

ثبت تمام مدت
در  POBامــکان ثبــت زمــان خــروج و ســاعات کار بــه منظــور بهره گیــری ٪100
از زمــان وجــود دارد .دیگــر ویژگــی هــا در الگ کنتــرل منابــع عبارتنــد از:
ثبت خودکار زمان بر اساس قوانین کسب و کار
طراحـی سـاده و هفتگـی زمان برای ساده سـازی ثبت زمـان و هزینه ها برای
مشاوران و کارشناسان فنی از راه دور
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یکپارچگی
مديريــت منابــع و زمــان  POBبــا یکپارچگــی کامــل بــا
خانــواده محصــوالت  POBشــما را قــادر بــه انجــام مــوارد
زیــر می نمایــد:
طراحی و تخصیص منابع انســانی به هنگام اختصاص
وقایع (گروه یا فرد)
اختصــاص و برنامه ریــزی منابــع ماهر بــرای پروژه ها و
فعالیت ها
پیگیری تاریخ های پایان و بودجه
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نظارت و گزارشات
عملکــرد نظــارت  POBیــا مرورگــر شــاخص کليــدی
عملکــرد  ،POBامــکان نظــارت بــر هــر فراینــد حیاتــی،
هــدف ،عملکــرد ،ســطح خدمــات و ...را بــرای شــما
فراهــم مــی آورد.
امکانــات بخــش گزارشــات شــما را قــادر بــه ایجــاد
گزارش هایــی در رابطــه بــا هــر نــوع شــاخص کليــدی
عملکــرد می ســازد و بــه شــما اطمینــان خاطــر می دهــد
کــه بــه اهــداف کســب و کار خــود دســت یافته ایــد .در
دســترس بــودن آمــار و گزارشــات آنالیــن ،شــما را قــادر
می ســازد تــا بــه طــور مــداوم بــر رضایــت مشــتری،
کیفیــت خدمــات ،ســودآوری و رونــد بــازار نظــارت داشــته
باشــید.

«نرم افزار  POBدر پیاده سازی سیستم صورتحساب داخلی در سازمان ما بسیار عالی عمل

ً
شدیدا نیازمند انتقال زمان
کرد .ما به دلیل صدور صورتحساب پشتیبانی  ITدر دانمارک،

ثبت از  POBبه  Maconomyبودیم .این ویژگی بسیار برای ما با ارزش است چرا که
کارکنان ما ساعات بسیاری را صرف تایپ می کردند POB .ثابت کرده است که پیاده سازی

آسانی دارد و بطور کلی شروع با  POBتجربه ای مثبت برای ما بوده است»
جت سالگارد جنسن  /رهبر گروه بخش خدمات  Rambollدانمارک
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