Προγραµµατισµός & ∆ιαχείριση Βαρδιών Προσωπικού (Roster MaSter)

Το Roster MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος, που έχει στόχο, να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης ή οργανισµού,
στον τοµέα του προγραµµατισµού και της διαχείρισης των βαρδιών του προσωπικού (Rostering).
Χρησιµοποιώντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν δοθεί από τον χρήστη (ανάγκες σε προσωπικό ανά
Τµήµα, Θέση εργασίας και βάρδια, προτιµήσεις των εργαζοµένων, κανόνες εργατικής νοµοθεσίας κλπ), µπορεί να
δηµιουργήσει αυτόµατα το πρόγραµµα βαρδιών που θα ακολουθήσει κάθε εργαζόµενος για κάποιο προσεχές διάστηµα,
δηλαδή το ωράριο και την θέση εργασίας που θα εργαστεί ο εργαζόµενος για κάθε ηµέρα και τις ειδικές εργασίες που θα
πρέπει να εκτελέσει.
Το Roster MaSter, συνεργάζεται στενά µε το σύστηµα ωροµέτρησης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Time
MaSter, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισµούς που θέλουν να συνδυάσουν τον προγραµµατισµό των
βαρδιών και την ωροµέτρηση, να επιτύχουν µία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονοµία κλίµακας, αφού
έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν τις παραπάνω λειτουργίες σε ένα ενιαίο σύστηµα.
Με τη βοήθεια του Roster MaSter κάθε επιχείρηση µπορεί να πετύχει µεγαλύτερη αποδοτικότητα στη λειτουργία του
Γραφείου Προσωπικού της, µεγαλύτερη εξοικονόµηση χρόνου, καθώς και άµεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της
διοίκησης.
Η εφαρµογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιµοποιεί Βάση ∆εδοµένων ανοικτής αρχιτεκτονικής
(Microsoft SQL Server, Oracle).
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για να καταφέρει το Roster Master να δηµιουργήσει την απαραίτητη πληροφορία (σε ποιό ωράριο θα εργασθεί κάθε
εργαζόµενος και σε ποιά θέση για κάθε ηµεροµηνία), θα πρέπει ο χρήστης να ακολουθήσει µία συγκεκριµένη σειρά
διαδικασιών και κανόνων.
Κατ’ αρχήν, ορίζονται από τον χρήστη οι ανάγκες της κάθε θέσης εργασίας σε προσωπικό για κάθε τµήµα και για κάθε
ωράριο ξεχωριστά και ανάλογα µε την ηµέρα της εβδοµάδας (πχ Καθηµερινές, Ειδικές Ηµεροµηνίες), µέσω της
δηµιουργίας αντίστοιχων Πρότυπων Ηµερήσιων Πλάνων Εργασίας. Ετσι, µπορούν να ορισθούν ξεχωριστά Πρότυπα
Ηµερήσια Πλάνα πχ για ∆ευτέρα, Τρίτη κλπ, Σάββατο, Κυριακή, Αργίες, Παραµονές Αργιών, συγκεκριµένες Ηµεροµηνίες
στις οποίες απαιτείται αυξηµένο προσωπικό κλπ).
Στη συνέχεια, σε κάθε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ο χρήστης µπορεί να αντιστοιχίσει ένα Πρότυπο Ηµερήσιο Πλάνο, µε
µαζικό τρόπο.
Στη συνέχεια, µέσω ειδικών οθονών, µπορεί εύκολα ο χρήστης να καταχωρήσει την διαθεσιµότητα κάθε εργαζόµενου
(επιθυµίες και προτιµήσεις) για κάθε ηµέρα του µήνα (πχ σε ποιές ηµέρες προτιµά να πάρει ρεπό ή άδεια, ποιές ηµέρες
και ποιές ώρες επιθυµεί να εργασθεί κλπ).
Επίσης, κάθε εργαζόµενος µπορεί (προαιρετικά) να ακολουθεί µία συγκεκριµένη σειρά (κυκλικότητα) εβδοµαδιαίων
ωραρίων. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις εργασίας, αν αυτές είναι περισσότερες από µία. Μπορούν δηλαδή και αυτές να
ακολουθούν µία συγκεκριµένη σειρά. (κυκλικότητα).
Με βάση τα παραπάνω, µπορούν να δηµιουργηθούν από τον χρήστη τα «Σενάρια», όπως τα ονοµάζει η εφαρµογή, που
περιγράφουν αυτήν ακριβώς την επανάληπτικότητα σε ωράριο και θέση εργασίας σε επίπεδο εβδοµάδας.
Στη συνέχεια, αντιστοιχίζεται κάθε εργαζόµενος µε ένα σενάριο για τα ωράρια και ένα για τις θέσεις εργασίας.
Αφού, και µόνο την πρώτη φορά, καταχωρήσουµε τις βάρδιες για κάθε εργαζόµενο, έτσι ώστε η εφαρµογή να γνωρίζει την
τρέχουσα κατάσταση που ισχύει για την τρέχουσα (αρχική) εβδοµάδα που εγκαταστάθηκε η εφαρµογή, το πρόγραµµα
µπορεί να δηµιουργήσει στη συνέχεια αυτόµατα τις βάρδιες για τις επόµενες εβδοµάδες.
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι υπάρχει κατάσταση (report), µέσω της οποίας µπορούµε να ελέγξουµε, σε επίπεδο
εβδοµάδας, τις βάρδιες που έχουν υπολογιστεί σε σχέση και µε τις ανάγκες που ήδη έχουµε καταχωρήσει.
Σε περίπτωση έλλειψης ή πλεονάσµατος προσωπικού (πχ λόγω αδειών που λαµβάνει υπόψη του το πρόγραµµα),
υπάρχει η δυνατότητα, µε ευθύνη του χειριστή, να µεταβληθεί το πρόγραµµα για κάποιον εργαζόµενο.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Αποτελεί µέρος του Ολοκληρωµένου Συστήµατος HRMaster. Ετσι, χρησιµοποιεί άµεσα (µέσα από µία ενιαία Βάση
∆εδοµένων) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που υπάρχουν στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Παρουσιών Προσωπικού Time
Master και αφορούν στοιχεία Εργαζοµένων, Αργίες, Ωράρια, Άδειες-Ασθένειες Εργαζοµένων κλπ, χωρίς να απαιτείται
επανακαταχώρησή τους.
∆υνατότητα παραµετρικού καθορισµού Πρότυπων Ηµερήσιων Πλάνων Εργασίας (πχ για ∆ευτέρα, Τρίτη, ... κλπ,
Σάββατο, Κυριακή, Αργίες, Παραµονές Αργιών, συγκεκριµένες Ηµεροµηνίες που γίνονται events κλπ.
∆υνατότητα παραµετρικού καθορισµού εργασιακών κανόνων που ορίζονται από την εργατική νοµοθεσία (πχ Ηµέρα
έναρξης εργασιακής εβδοµάδας, Μέγιστος αριθµός συνεχόµενων ηµερών εργασίας ανά εβδοµάδα, Πλήθος ρεπό ανά
εβδοµάδα, Πλήθος ρεπό Κυριακής, Ελάχιστη διάρκεια ανάπαυσης σε ώρες µεταξύ διαδοχικών βαρδιών κλπ)
∆υνατότητα παραµετρικού καθορισµού της έννοιας “Κέντρο Εργασίας” ανά Εταιρία. Έτσι, πχ για µία Εταιρία, σαν Κέντρο
Εργασίας, µπορεί να ορισθεί το “σύνθετο” πεδίο : Υποκατάστηµα + Κτίριο + Τµήµα
∆υνατότητα καθορισµού όλων των “Θέσεων Εργασίας” Βαρδιών (Job Positions) που ισχύουν για κάθε Κέντρο Εργασίας
∆υνατότητα καθορισµού βαρδιών (ωραρίων) ανά Κέντρο Εργασίας
∆υνατότητα καθορισµού των αναγκών σε προσωπικό ανά Θέση Εργασίας, για κάθε Κέντρο Εργασίας και Βάρδια
(Ωράριο), για κάθε ηµέρα ξεχωριστά, µε εύκολο και γρήγορο τρόπο, µέσω αντιστοίχισης µε ένα Πρότυπο Ηµερήσιο Πλάνο
(Staffing Requirements).
∆υνατότητα καθορισµού (προαιρετικά) “Σεναρίων” Ωραρίων για Καθηµερινές και Ειδικές Ηµεροµηνίες, µέσω των οποίων
ορίζεται η κυκλικότητα των βαρδιών των Εργαζοµένων σε ότι αφορά τα Ωράρια Εργασίας.
∆υνατότητα καθορισµού (προαιρετικά) “Σεναρίων” Θέσεων Εργασίας, µέσω των οποίων ορίζεται η κυκλικότητα των
βαρδιών των Εργαζοµένων σε ότι αφορά τις Θέσεις Εργασίας.
Καθορισµός Σεναρίων Εργασίας Εργαζοµένων (αντιστοίχιση κάθε Εργαζοµένου σε συγκεκριµένα “Σενάρια”
κυκλικότητας Ωραρίων και Θέσεων Εργασίας, για Καθηµερινές και Ειδικές Ηµεροµηνίες).
Κατάσταση Ελέγχου Αναγκών σε Προσωπικό και αντίστοιχης διαθεσιµότητας των Εργαζοµένων, για τον εντοπισµό
ελλείψεων σε προσωπικό (πχ βάρδιες που δεν θα είναι δυνατόν να καλυφθούν πλήρως από τον αυτόµατο
προγραµµατισµό µε τους περιορισµούς που έχουν τεθεί).
Αυτόµατος Προγραµµατισµός των εργαζοµένων σε βάρδιες, µε βάση όλες τις παραπάνω πληροφορίες (ανάγκες σε
προσωπικό ανά βάρδια, προτιµήσεις εργαζοµένων, άδειες-απουσίες, αργίες κλπ).
∆υνατότητα τροποποίησης – συµπλήρωσης του προγράµµατος εργασίας µε Rule Bending (παράκαµψη περιορισµών –
πχ προτιµήσεων εργαζοµένων – για την συµπλήρωση των κενών).
Πλήρης διαχείριση των Βαρδιών προσωπικού κατά Ηµεροµηνία ή κατά Εργαζόµενο
Ενηµέρωση της εφαρµογής ∆ιαχείρισης Παρουσιών Προσωπικού Time Master, µε το τελικό µηνιαίο Πρόγραµµα
Εργασίας.
Έκδοση των απαραίτητων πληροφοριακών καταστάσεων, όπως :
o ∆ιαθεσιµότητες εργαζοµένων
o Ηµερήσιο Πρόγραµµα ανά Κέντρο Εργασίας
o Μηνιαίο διάγραµµα βαρδιών ανά Κέντρο Εργασίας (Κατάσταση για την Επιθεώρηση Εργασίας)
o Πρόγραµµα Βαρδιών ανά Εργαζόµενο
o Καταστάσεις Ελέγχου (ελλείψεις, πλεονάζον προσωπικό κλπ)
o Κατάσταση Ωρών ανά Κέντρο Εργασίας
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