URLOPY BY CTI
Opis programu

1. Wstęp.
Zapewnienie pełnej kontroli nad nieobecnościami pracowników jest kluczowe dla
prawidłowego funkcjonowania firmy. Ze względu na zaistniałą potrzebę rynku stworzyliśmy
innowacyjną aplikację Urlopy by CTI, która wspomaga kompleksowe zarządzanie nieobecnościami
pracowników.
Program jest w pełni zintegrowany z systemem Optima, dzięki czemu użytkownik aplikacji ma
stały i aktualny dostęp do informacji na temat swojego grafiku nieobecności, a także nieobecności
innych pracowników.
Działanie programu polega na tym, że po wprowadzeniu nieobecności pracownika do
systemu Optima, program automatycznie synchronizuje się z tymi danymi, a następnie w sposób
graficzny wyświetla je w programie, dzięki czemu użytkownik widzi zestawienie aktualnego grafiku
nieobecności.

Dzięki aplikacji otrzymujemy możliwość:


zaplanowania urlopu lub innych nieobecności pracownika w zadanym okresie czasu,



wprowadzenia do grafiku informacji o zwolnieniu chorobowym pracownika (L-4),



prezentacji nieobecności za pomocą dwóch widoków – widok kalendarza i widok pracownika,



szybkiej weryfikacji zdarzeń „na pracowniku” korzystając z przestawnej tabeli z danymi.

Dzięki aplikacji dostajemy szybki dostęp do:


graficznej prezentacji nieobecności – urlopy, zwolnienia chorobowe, inne nieobecności
(Program umożliwia wyświetlenie na grafiku osobnego koloru dla każdego rodzaju
nieobecności.



informacji o wykorzystanym przez pracownika urlopie,



informacji o limicie urlopu jaki pozostał pracownikowi do końca roku,



informacji o imieninach i urodzinach pracowników.

Dlaczego warto korzystać z programu?


Bo mając pełną kontrolę nad nieobecnościami pracowników zadbasz o płynność pracy swojej
i swojego zespołu!



Bo unikając sytuacji, w których przez nieuwagę w jednym czasie korzysta z urlopu więcej
pracowników niż powinno nie będziesz negatywnie wpływał na funkcjonowanie firmy i jej
wyniki!



Bo Inwestując w Urlopy by CTI na czas oddelegujesz pracę i obowiązki nieobecnych osób,
oszczędzając sobie czasu i kłopotu!

2. O firmie:
Centrum Technologii Informatycznej to firma która już ponad 10 lat działa na Polskim rynku
w branży technologii informatycznych. Zatrudniamy zespół profesjonalistów o najwyższych
kwalifikacjach. Dzięki zdobytej wiedzy i stale zdobywanemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie
realizować nawet najbardziej skomplikowane wdrożenia i projekty. Specjalizujemy się we
wdrożeniach systemów Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, oraz własnych autorskich
rozwiązań.
Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Comarch, co stawia nas w czołówce firm
wdrażających systemy do zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.
Nasze usługi związane z oprogramowaniem Comarch obejmują:


analizy przedwdrożeniowe,



wdrożenia i konfiguracje oprogramowania,



szkolenia i konsultacje z zakresu oprogramowania Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL,



opiekę powdrożeniową,



instalacje sprzętu i oprogramowania,



prace serwisowe i konserwacyjne oprogramowania i sprzętu IT.

Dlaczego inni wybrali CTI ?
o

Posiadamy ogromne doświadczenie - od 10 lat sprzedajemy i wdrażamy technologie
informatyczne. Między innymi rozwiązania firmy Comarch.

o

Jesteśmy rzetelni - wszystkie nasze wdrożenia zakończyły się pełnym sukcesem.

o

Jesteśmy skuteczni - radzimy sobie z problemami, z którymi inni nie potrafili.

o

Jesteśmy kompetentni - nasza kadra, to najwyższej klasy specjaliści.

o

Jesteśmy konsekwentni - zawsze realizujemy wszystkie wytyczne wdrożeń i projektów.

o

Jesteśmy zorganizowani - zawsze dotrzymujemy terminów.

o

Jesteśmy zorientowani na klienta - dzięki przyjacielskim relacjom, grono naszych stałych
zadowolonych klientów z każdym dniem jest coraz większe.

Co nas wyróżnia ?


Od lat specjalizujemy się we wdrożeniach systemów do zarządzania przedsiębiorstwem.



Rocznie wykonujemy ponad 100 wdrożeń systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.



Posiadamy kilkaset pisemnych referencji.



Jesteśmy Złotym Partnerem firmy Comarch.



Jesteśmy w pierwszej dziesiątce rankingu sprzedaży systemów ERP Optima, oraz w pierwszej
trzydziestce rankingu sprzedaży systemów ERP XL (spośród kilkuset partnerów firmy
Comarch).



Posiadamy w ofercie ponad 200 autorskich rozwiązań, które są doskonałym uzupełnieniem
dla systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.



Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną firm - sprzedaż, wdrożenia, szkolenia,
serwis, wsparcie techniczne, doradztwo w zakresie zakupu sprzętu IT.

