Študija primera

S sistemom Time&Space
smo razbremenili številne
oddelke, od informatike do
kadrovske službe ...

V Prvi osebni zavarovalnici so se ob selitvi v nove prostore odločili za vpeljavo sistema
Time&Space z modulom za elektronsko potrjevanje odsotnosti ter integracijo s
sistemom za obračun plač. Po letu in pol uporabe so z delovanjem sistema zelo
zadovoljni, saj deluje brezhibno.

Rešitve, ki jih z veseljem uporabljajo
vsi zaposleni
Načrtovanje novih poslovnih prostorov je v Prvi
osebni zavarovalnici pomenilo tudi načrtovanje
sistema za kontrolo pristopa in video nadzor.
Dostop do sredstev in prostorov z omejenim
dostopom so želeli upravljati z eno kartico, zato smo
nekatere obstoječe sisteme prilagodili za uporabo s
sistemom Time&Space. Z zaklepanjem in čitalci so
želeli omejiti tudi dostop v pisarne uprave.
Dodatno so v podjetju želeli avtomatizirati odobritve
odsotnosti ter povezati sistem za registracijo
delovnega časa s sistemom za obračun plač
Pantheon. S tem bi razbremenili oddelek IT, ki je
podatke o registriranem delovnem času pripravljal
za računovodstvo.

Prva osebna zavarovalnica, d. d.
• članica Prva Group
• več kot 125.000 zavarovancev
in 2.900 podjetij
• prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje
• življenjsko zavarovanje

»Želeli smo si celovito rešitev, ki bo pokrivala registracijo
delovnega časa, kontrolo pristopa in video nadzor ter na
področju upravljanja odsotnosti in priprave plač služila
kot podpora kadrovski in finančni službi,«
je povedal Roman Frelih, Direktor informatike.

Kaj so želeli izboljšati?

Kaj so pridobili?

• Zaščititi prostore pred
nepooblaščenimi dostopi

• Nadzor in upravljanje prostorov
realnem času

• Avtomatizirati proces
potrjevanja in odobritev

• Vizualni nadzor dogodkov (vstopi,
izstopi, alarmi, registracije)

• Pohitriti proces priprave
podatkov za plače
• Izboljšati uporabniško izkušnjo –
samo ena kartica za vse dostope

• Zagotovljena revizijska sled
• Časovno učinkovita obdelava
podatkov
• Razbremenitev oddelka IT

Kontrola pristopa, potrjevanje odsotnosti in integracija s plačami
Glavni cilj celotnega projekta je bil vpeljati uporabniku prijazen sistem, ki bo izpolnjeval visoke varnostne
standarde zavarovalnice. Zato so tudi v posameznih poslovnih prostorih območja, do katerih lahko
pooblaščeni uporabniki dostopajo le s kartico. »Mehanske ključavnice ognjevarnih omar smo povezali z
elektroniko sistema Time&Space in omogočili odpiranje s kartico in geslom. Tako uporabniki ne potrebujejo
ključev, za dostop do dokumentov pa je potrebna dvojna avtentikacija,« je povedal Jan Makoter, skrbnik
stranke na Špica International, d.o.o.
Poleg tega smo implementirali modul Approval Workflow (AW) za upravljanje z odsotnostmi, ki skrbi za
hitrejši pretok informacij med zaposlenim, nadrejenim in kadrovsko službo. Modul Payroll Integration
Framework (PIF) pa podatke, zbrane v sistemu Time&Space, pripravi za uvoz v program za obračun plač.
Prva osebna zavarovalnica uporablja program Pantheon, možna pa je tudi integracija z drugimi programi.

Revizijska sled in časovna učinkovitost
Kako lahko v podjetju, ki je bilo že pred uvedbo Time&Space digitalizirano, sploh govorimo o morebitnih
izboljšavah? Glavna prednost je enotnost sistema, ki omogoča revizijsko sled za vsa dejanja, opravljena
v sistemu. Poleg tega pa z namestitvijo modulov, ki sistem Time&Space povežejo z drugimi poslovnimi
sistemi v podjetju, prihranimo ogromno časa pri pripravi podatkov za nadaljnjo obdelavo.

PRED vpeljavo Time&Space
Registracija
delovnega časa

Ročni vnos
popravkov

Mesečna obdelava v oddelku IT
Priprava tabel za obračun
plač in posredovanje v
računovodstvo

PO vpeljavi Time&Space
PRIHRANEK
3 človek/dni
na mesec!
• Kontrola
pristopa
• Registracija
delovnega časa

Registracija delovnega
časa v Time&Space

Modul PIF obdela podatke in
pripravi datoteko za izvoz v
program za obračun plač

• PIF za obračun
plač
• AW za delovne
odsotnosti.

Računovodstvo

Računovodstvo

Vnos podatkov v Pantheon

Uvoz podatkov v Pantheon

Oddaljeno upravljanje prostorov in razbremenitev oddelka IT
»Ob selitvi v nove prostore smo načrtovali prehod na platformo za registracijo delovnega časa in kontrolo
pristopa, ki nudi tudi integracijo z ostalimi poslovnimi sistemi. Za Špico smo se odločili, ker njihova rešitev
Time&Space omogoča vse, kar smo želeli. Izvedba projekta je potekala brez težav, izvajalci so se držali
dogovorjenih rokov. Tudi po zaključenem projektu uspešno sodelujemo in se dogovarjamwo za implementacijo
rešitve na rezervni lokaciji.

Največjo korist nam je Time&Space prinesel točno tam, kjer smo si
je želeli: pri revizijski sledi in prihranku pri času. Storitev kontrole
pristopa omogoča vpogled v pravice in akcije uporabnikov,
aplikacija Visual Space Manager pa nudi oddaljeno upravljanje s
prostori, kar nam je že koristilo, ko so se zunanji izvajalci zaklenili
v določen prostor. Z integracijo sistema Time&Space s sistemom
za obračun plač vsak mesec prihranimo približno 3 človek/dni, ki
smo jih prej porabili za pripravo podatkov ter vnašanje sprememb
in popravkov. S tem smo razbremenili oddelek IT, ki se zdaj lahko
bolj posveča svojim primarnim nalogam.«
Roman Frelih, Direktor informatike
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