Time&Space
integracija
s SAP
Certificirana povezava sistemov
za večjo poslovno učinkovitost

Beleženje delovnega časa je osnovni
podatek za merjenje prisotnosti zaposlenega
na delovnem mestu, hkrati pa tudi osnova za
izračun plače. Povezava teh dveh sistemov
prihrani marsikatero delovno uro.

Certifikat zagotavlja
kakovost in zanesljivost
Integracija Time&Space s sistemom SAP je s strani
SAP certificirana rešitev, kar zagotavlja kakovost in
zanesljivost storitve. V sistem Time&Space se beležijo
vsi dogodki, vezani na delovni čas in realizacijo zaposlenega, zato predstavlja baza Time&Space popoln vir
podatkov za obračun plač.
Novost v integraciji je umestitev uporabnika v skupino Access Control Group v sistemu Time&Space. Tako
izbrani skupini zaposlenih omejimo pristop v določeno območje, kar zagotavlja višjo stopnjo varnosti in
integriteto podatkov.

Zakaj je povezava sistemov Time&Space in SAP prava odločitev?

SAP certificiran vmesnik

30 let izkušenj jamči za
zanesljivost delovanja

Fleksibilen sistem, ki se
prilagodi vašim poslovnim
zahtevam

Vsi dogodki ostanejo
zabeleženi

Optimalno razmerje med
kakovostjo in ceno

Integracijska rešitev je
pripravljena za povezavo
s SAP SuccessFactors

Možnost razvoja rešitev
po meri

Obliki integracije je mogoče izbrati
glede na obstoječe poslovne procese.
1. Prenos registracij iz Time&Space v SAP
Pri prenosu registracij gre za izmenjavo osnovnih podatkov o dogodkih, zabeleženih v sistemu
Time&Space. Planiranje, odobritve odsotnosti, obračuni in poročila se izvedejo v sistemu SAP. V
tem primeru Time&Space v SAP pošilja podatke o prisotnosti po vnaprej določenem intervalu,
SAP pa v Time&Space vrača podatke o zaposlenem. Zaposleni vidijo aktualne podatke o delovnem času na terminalih za registracijo.
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Terminal
za beleženje
delovnega časa

platforma

Organizacijska hierarhija
Število dni dopusta in saldo ur
Matični podatki o zaposlenem:

platforma

• Umestitev zaposlenega v
skupino Access Control
• ID številka
• Ime
• Priimek
• Naslov
• Kraj
• Organizacijska enota (OE)
• ID številka kartice
• Veljavnost pogodbe

NOVO

2. Prenos obdelanih podatkov iz Time&Space v SAP
Pri prenosu obdelanih podatkov se prenašajo podatki, pripravljeni za izvedbo obračuna plač. V
tem primeru se v Time&Space izvede obdelava surovih podatkov glede na pravila in urnike za
posameznega zaposlenega. Končna poročila se prenesejo v SAP. V nastavitvah za obdelavo lahko določimo različne delovne čase, posebne okoliščine, nadure, različne bonuse, nadomestila
stroškov in druge zakonodajno določene zahteve. V programu SAP se izvede le končni obračun.

Največja prednost je zanesljivost delovanja
certificirane integracije SAP - Time&Space
»SAP povezava nam je omogočila, da nam v kadrovski službi kljub
hitremu večanju števila zaposlenih ni treba dodatno zaposlovati.
Sodelovanje s Špico je bilo zelo dobro, saj so nam ves čas uvedbe
integracije zagotavljali vrhunsko strokovno podporo, ključno pa je
tudi vzdrževanje sistema, saj obvladujemo veliko trgovin in odpiramo nove.«
Helena Šubelj, Vodja kadrovske službe, SPAR Slovenija

»Pomembni zahtevi sta bili zanesljiva integracija
z modulom SAP HR in pa odzivnost partnerja
v primeru napak. Špicini strokovnjaki so obe
zahtevi brez težav izpolnili.«
Petra Furlan Dodič, HR manager, Intereuropa
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