
Naj delo v vašem 
podjetju usklajuje 
Dynamic Scheduling

Modul Dynamic Scheduling je razširitev programske 
opreme Time&Space in je namenjen enostavnemu 
razporejanju urnikov ter delovnih obveznosti zaposlenih.



Z modulom Dynamic Scheduling pridobite 
popoln pregled nad podatki o planiranem de-
lovnem času. Na enem zaslonu lahko uredite 
podatke o dnevni, tedenski ali mesečni raz-
poreditvi delovnega časa. Veliko lažje boste 
upoštevali želje zaposlenih, splanirali odsot-
nosti in hkrati sledili zakonskim omejitvam 
in določilom. Pripravljen delovni plan lahko 
v pregledni obliki posredujete zaposlenim 
po elektronski poti. Aplikacija omogoča tudi 
samostojno vnašanje sprememb s strani 
zaposlenih, s čimer prihranite čas in zman-
jšate možnost napak. Če zaposleni de lajo v 
dinamičnih izmenah in na različnih lokaci-
jah, imajo pripravl jen natančen in prilagod-
ljiv plan dela, s čimer zmanjšamo kadrovsko 
podhranjenost ali preštevilčnost.

Planiranje glede na realne potre be je eden ključnih gradnikov za ohranjanje visokega nivoja produk-
tivnosti – predvsem, ko gre za proizvodnjo, trgovino, klicne centre, hotelirstvo, zdravstvene organizacije 
ali logistiko.  Kako se lotiti planiranja glede na realne potrebe? V prvem koraku natančno predvidite 
zahteve po delovni sili, natančno planirajte in razvrstite zaposlene in jih z modulom Dynamic Schedul-
ing dinamično prilagodite glede na dano situacijo. Tako boste zmanjšali kadrovsko podhranjenost ali 
preštevilčnost, nadzorovali stroške ter izboljšali delovno produktivnost in nenazadnje dvignili zavzetost 
zaposlenih.

Popoln pregled nad 
podatki o planiranem 
delovnem času

Z Dynamic Scheduling lahko  
delovni čas planirate glede na realne potrebe

Zahteve po delovni sili Razpoložljivost delovne sile 
usklajena s potrebami
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Podštevilčnost Optimalno planirana delovna sila

Ciljna situacija

Modul Dynamic Scheduling je 
rešitev za enostavno planiranje 
delovnega časa, ki planerjem in 
kadrovikom v velikih podjetjih 
bistveno olajša delo in  
zniža stroške.

Opozarjanje na zakonsko določene omejitve.



Razporejanje je preprosto, saj simbole na eno

staven način umestite v tabelo za enega ali več 

zaposlenih in za določen interval dni. Vsak sim-

bol predstavlja svojo izmeno, vrsto urnika, loka

cijo ali tip odsotnosti. V istem pogledu vidite 

tudi planirane ure zaposlenega, oddelane ure in 

število prostih ur. 

Popoln pregled nad podatki 
Število kupcev v trgovini, stopnja zasedenosti bolnišnice, število klicev v klicnemu centru ali količina 
naročil v proizvodnji so lahko dejavniki, ki so izredno pomembni pri planiranju. Poleg tega ne moremo 
mimo zakonskih ter internih določil vsakega podjetja. Vključitev vseh relevantnih dejavnikov vam 
zagotavlja, da bo plan optimalen in produktivnost najvišja.

Pravi ljudje na pravem mestu 
ob pravem času  brezčasna 
definicija, na kateri sloni tudi 
modul Dynamic Scheduling. 
Vsako delovno mesto ima 
svoje potrebe in pridejo dnevi, 
ko morda ne morete zagoto-
viti dovolj osebja. Aplikaci-
ja vam omogoča enostavno 
premestitev med enotami 
in vzpostavitev kakovostne 
storitve.

Delovna mesta in premestitve

Vključenost posameznika
Težko je vedno doseči pravično razporeditev dela 
in obveznosti, a z upoštevanjem osebnih prefe
renc in bolj agilno organizacijo, lahko močno 
dvignete zadovoljstvo zaposlenih. Omogočite 
zaposlenim aktivno sodelovanje pri pripravi urav-
noteženega plana in dvignite motivacijo pri delu, 
prispevajte k občutku svobode odločanja in olaj
šajte vodstvu usklajevanje urnikov. Rezul tat? Niž-
ja stopnja absentizma in večja učinkovitost pri 
delu.

Del platforme Time&Space   
Po usklajenem planu in začetku dela beležimo 
prisotnosti oziroma odsotnosti. Kljub skrbnemu 
planiranju prihaja do razlik v času in nenačrto-
vanih sprememb, kar vpliva na končni rezultat v 
evidencah. Pomembno je, da znamo odstopan-
ja pravilno zabeležiti in nadzorovati. Tukaj igra 
pomembno vlogo celovitost sistema Time&Space, 
ki združuje vse podatke na enem mestu in vam 
zagotavlja močno poslovno inteligenco.

Enostavno in pregledno 
razporejanje delovnega časa

Dynamic Scheduling omogoča  enostavno ob-
veščanje in samostojno vnašanje sprememb 
zaposlenih.



Cilj modula Dynamic Scheduling je zagotoviti optimalno pokritost delovnega procesa s prisotnostjo 
izvajalcev ter pravično razdelitev delovnih obveznosti upoštevajoč omejitve, znanja in želje zaposlenih. 
Ob tem moramo slediti realizaciji plana dela ter vsem zakonskim in kolektivnim določilom oziroma 
dogovorjenim specifikam zaposlenih. 

Kakšne učinke bo imel modul Dynamic Schedulling na produktivnost človeških virov v vašem podjetju, 
lahko ugotovimo na kratki delavnici. Kontaktirajte nas.

Povabite nas na predstavitev aplikacije  Dynamic Scheduling!

Prikaz delovanja rešitve  
Dynamic Scheduling 

Pohitri in poenostavi proces 
planiranja, saj omogoča 
dinamično razporejanje urnikov, 
enostaven vpogled in tiskanje 
ter pošiljanje urnikov.

Omogoča planiranje glede 
na realne delovne potrebe, 
kar znižuje stroške in dviguje 
produktivnost zaposlenih.

Pozitivno vpliva na zavzetost 
zaposlenih in zmanjšuje absen-
tizem, saj omogoča enostav-
no obveščanje in samostojno 
vnašanje sprememb.

Avtomatična opozorila občutno 
zmanjšajo število napak, saj se 
sprožijo v primeru neupoštevanja 
zakonskih omejitev in odstopanj 
od planiranega urnika.

Prednosti modula Dynamic Scheduling
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