
Delo v več izmenah, ob vikendih, študentsko delo in potreba po visoki delovni učinkovitosti 
zahtevajo od trgovskega in storitvenega podjetja, kot je Big Bang, natančno evidenco 
delovnega časa in napredno kontrolo pristopa. Zato so se v Big Bang-u odločili za prehod 
na Špicino rešitev Time&Space in preko napredne integracije s kadrovskim sistemom 
Gecko Salesforce pridobili celovito platformo za vodenje kadrov.

Študija primera

Time&Space v 
Big Bangu

Optimizacija upravljanja 
s časom

Potreba po optimizaciji upravljanja 
z delovnim časom sta vodstvo 
spodbudila k prenovi in vpeljavi 
novega sistema. Time&Space s 
svojimi številnimi funkcionalnostmi 
omogoča digitalno registracijo 
in evidenco delovnega časa, 
avtomatično pripravo podatkov 
za obračun plač, podpira številne 
različne urnike ter zaposlenim nudi 
vpogled v saldo opravljenih ur, 
bolniške, nadure in dopust.

Big Bang, d.o.o.

•    Število zaposlenih: 400  
(80 v upravni stavbi, 320 v prodajalnah)

•    Poslovalnice: 18 poslovalnic v Sloveniji in 
spletni center www.bigbang.si

•    Osnovna dejavnost: trgovina in storitve: 
zabavna elektronika, bela tehnika, mali 
gospodinjski aparati

•    Prisotnost na trgu: od 1991

•    Vodilni tržni delež v Sloveniji



Vrata v upravno stavbo odpirajo tudi z mobilnikom

V prvem koraku so s terminali za registracijo časa ZoneTouch opremili upravno stavbo, v nadaljevanju pa 
so sistem kontrole pristopa razširili še na poslovalnice in v ta namen med sodelavce razdelili več kot 500 
identifikacijskih kartic.

“Špicina identifikacijska kartica je zelo 
praktična in uporabna, saj nam omogoča 
odpiranje vrat v garažni hiši Atlantis in tudi 
vhodnih vrat v upravno stavbo.” 

Timor Kokol, strokovni sodelavec v oddelku 
za organizacijo in informatiko

Kartica pa ni edino sredstvo za odpiranje vrat. 
Uporabljajo tudi sistem »Twist&Go«, ki omogoča 
odpiranje vrat le s preprostim zasukom telefona v 
roki. Z omenjeno rešitvijo, ki zahteva namestitev 
aplikacije HID Mobile Access®, so sicer še v testni 
fazi, a že zaznavajo številne prednosti, kot sta 
predvsem dodatna udobnost in varnost, ki ju 
zagotavlja unikatno geslo.

Kaj so želeli izboljšati?

•    Zaščititi prostore pred 
nepooblaščenimi pristopi.

•    Vpeljati eno kartico za različne 
namene.

•    Vzpostaviti zanesljivo povezavo med 
sistemom za registracijo delovnega 
časa in platformo za vodenje kadrov.

•    Pohitriti proces in natančnost 
priprave plač.

•    Omogočiti enostavno registracijo 
delovnega časa za vse tipe delovnih 
mest.

•    Omogočiti zaposlenim vpogled v 
saldo ur ter odsotnosti.

Kaj so pridobili?

•    Eno kartico, s katero nadzirajo 
pristop v garažo in upravno stavbo.

•    Sistem, ki omogoča pristop s 
kartico in mobilnikom.

•    Sistem PIF, ki bistveno pohitri in 
izboljša proces priprave plač ter 
zmanjša število napak.

•    Avtomatično spremljanje dolžine 
in vrste bolniških odsotnosti, kar 
pospeši proces refundacije s strani 
ZZZS.

•    Napredno platformo, ki združuje 
sistem za upravljanje s kadri in 
sistem za evidenco delovnega časa.
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Na račun napredne integracije so bistveno pohitrili proces priprave plač 
in zmanjšali število napak

V Big Bangu upravljajo in razvijajo svoje zaposlene s pomočjo aplikacije Gecko HRM, ki je dostopna v oblaku 
Salesforce. Vsak zaposleni ima svoj račun, ki mu omogoča vpogled v plačilne liste, odsotnosti ter izobraževanje. 
Napredna integracija med Time&Space in Gecko HRM omogoča, da se podatki o odsotnostih in registrirane 
ure združujejo v podatkovni bazi sistema Time&Space. Omenjene podatke je treba pripraviti za avtomatičen 
obračun plač, ki se izvede v modulu PIF. V nastavitvah vmesnika PIF se s pomočjo šifranta določijo različni 
urniki, posebne okoliščine, nadure in morebitne zakonodajne zahteve. V zadnjem koraku se obdelani podatki 
prenesejo v poslovno računovodski sistem SAOP, kjer se izvede le končni obračun.

Z revizijsko sledjo so si zagotovili miren spanec - tudi pred inšpekcijo!

Time&Space Audit Log je orodje za sledenje vseh administrativnih opravil v sistemu Time&Space. Glede na 
to, da je vsako tako opravilo zabeleženo, postanejo podatki znotraj sistema popolnoma transparentni in jih je 
možno kadarkoli preveriti. »Po končanem mesečnem obračunskem obdobju in opravljeni obdelavi podatkov, 
sistem zaklenemo in je kot tak pripravljen na morebitni inšpekcijski pregled,« je še zaključila Tanja Hruza, 
računovodja – obračun plač.

Pogled v prihodnost

V Big Bangu se zavedajo pomembnosti visoke delovne učinkovitosti svojih zaposlenih. Že sedaj lahko natančno 
merijo realizirano prodajo na delavca, na poslovalnico in celo na m2. Podatke o realizirani prodaji bodo v 
prihodnje združili z registriranimi urami. Tako bodo lahko natančno izmerili produktivnost, ki je definirana kot 
količnik med rezultatom in porabljenim časom.

“Z modulom PIF beležimo 
dolžino in vrsto bolniških 
odsotnosti. Na račun 
avtomatične evidence smo 
v celoti prešli z ročnega na 
digitalno vodenje bolnišk 
in tako pospešili proces 
refundacij bolnišk s strani 
ZZZS. Delovanja modula 
PIF ne preverjamo, saj mu 
popolnoma zaupamo.« 

Tanja Hruza,  
računovodja – obračun plač
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