
Raion – HRMS 

Opis systemu
System HRMS ułatwia zarządzanie firmą, dzięki spójnemu przedstawieniu najważniejszych informacji
dotyczących działania firmy oraz dzięki narzędziom pozwalającym na planowanie zadań.

Rdzeniem systemu są  zadania  nad którymi  pracują  pracownicy  w ramach projektów – umożliwia
śledzenie i aktualizację postępów oraz komunikację na temat zadania między osobami biorącymi w
nich udział. Zadania przydzielone są do projektów, a projekty – do klientów. Pozwala to na logiczne
powiązanie planowania w skali makro i mikro.

1 - Ekran startowy



Dzięki systemowi uprawnień można ograniczać dostęp do konkretnych ekranów dla poszczególnych
grup użytkowników, co zapewnia,  że każdy pracownik  będzie posiadał  tylko te narzędzia który są
potrzebne na zajmowanym stanowisku.

2 - Porównanie dostępnych ekranów dla pracowników o różnych uprawnieniach

1. Projekty, klienci
System  umożliwia  zapisywanie  informacji  o  wszystkich  klientach  oraz  o  projektach  dla  nich
wykonywanych.  Ponadto  do  każdego  projektu  można  przypisać  pracowników  oraz  poszczególne
zadania konieczne do jego realizacji.

3 - Projekty



4 - Okno klienta

2. Zadania
Każdy pracownik ma podgląd w zadania jakie musi wykonać w ramach każdego projektu nad którym
pracuje. Dodatkowo może tworzyć nowe zadania dla siebie,  lub współpracowników. W przypadku
zadania  nad  którym  musi  pracować  kilka  osób  jednocześnie,  możliwe  jest  stworzenie  zadań
grupowych.

5 - Lista zadań

Przy tworzeniu zadania możliwe jest określenie dopuszczalnego terminu jego zakończenia. Po jego 
przekroczeniu pracownik musi dodać wyjaśnienie.



6 - Tworzenie zadania

Każde zadanie przed zakończeniem musi zostać zweryfikowane przez uprawnioną osobę. Jeżeli 
zadanie nie zostanie pomyślnie zweryfikowane, pracownik otrzymuje  wiadomość email z 
powiadomieniem i musi kontynuować nad nim pracę.

3. Kalendarze
Pracownicy mają podgląd do swojego kalendarza godzin, oraz do kalendarza obrazującego pracę nad
poszczególnymi zadaniami. Osoby utrzymujące kontakt z klientami mogą planować terminy rozmów
telefonicznych i spotkań. 

7 - Kalendarz godzin pracy i zadań

Dodatkowo osoby na stanowiskach kierowniczych mogą mieć wgląd w informacje dotyczące innych
pracowników oraz dostęp do kalendarza umożliwiającego planowanie zadań w okresie kwartalnym.



8 - Kalendarz planów

4. Raporty
Każdy pracownik może wygenerować raport podsumowujący zadania i ich długość w danym miesiącu,
zbiera informacje na temat czasu poświęconego na każdy projekt oraz pokazuje ile dni wykorzystano
na urlopy lub spędzono w delegacji.

9 - Przykładowy raport



5. Pozostałe funkcjonalności
System posiada także funkcję wiadomości z opcjonalnymi powiadomieniami email, pozwalający na
szybką komunikację i przekazywanie istotnych informacji do wszystkich pracowników. W przypadku
ryzyka przekroczenia  terminu  zadania  system może  przypominać  o  konieczności  jego ukończenia.
Dodatkowo w systemie jest możliwość zarządzania urlopami, delegacjami, wyjazdami samochodem
służbowym, a także wiele innych. W celu prezentacji systemu zapraszamy do kontaktu zarówno droga
mailową jak i telefoniczną.
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