Enostaven in učinkovit sistem
za upravljanje ekip na terenu
doma in v tujini

Digitalizirajte delovne procese in si zagotovite
zanesljivejše in donosnejše poslovanje.

Upravljanje ekip na terenu, ki ni digitalizirano, je
pogosto nepregledno, zamudno in stroškovno
neučinkovito ter bremeni zaposlene z
nepotrebnimi rutinskimi aktivnostmi.
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Prednosti
stalen pregled nad izvedbo aktivnosti po
projektih
sistematičen nadzor nad vsemi viri in
stroški
preprosto upravljanje ekip in
pregled po posameznih delavcih
varnost in preglednost podatkov na
enem mestu

Giselle digitalizira delovne procese
upravljanja terenskih ekip za delo
doma in v tujini, s čimer omogoča
stalen in sistematičen nadzor
nad projekti ter razbremenitev
podjetij pri njihovem vsakdanjem
delovanju.

avtomatizacija rutinskega dela in
aktivnosti

Razvili smo edinstveno rešitev za upravljanje
z viri, ki z digitalizacijo poslovnega procesa
zagotovi prihranek časa in denarja.
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Sistem omogoča:
enostavno kreiranje baz podatkov

opomnike
(sistem opomni na potek delovnega
dovoljenja, A1 obrazca, zavarovanja itd.)
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Projekti
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Dokumenti

vodenje delovnih ur in obveznosti delavcev
vodenje stroškov
možnost povezave z zunanjimi sistemi
dostop na vseh napravah
(mobilni telefon, tablica, osebni računalnik)
vodenje celotnega procesa z enim
centraliziranim sistemom
varnost podatkov
(zagotovljena s certifikatom ISO/IEC
27001:2013)

Digitalizacija delovnega procesa

Kako

Enostavna uporaba sistema

Nadzor nad delom

Pregled vseh podatkov o delavcih
in projektih je možen z enim samim
klikom, kar skrajša čas iskanja
informacij. Podatki pa so dostopni v
realnem času, kadarkoli in kjerkoli in
so zaradi shranjevanja v oblaku varni
pred izgubo.

Možnost spremljanja poteka
dela ter časovna prognostika
omogočajo učinkovitejšo
uporabo vseh virov. Sledljivost
podatkov povezanih s
projektom pa zmanjšuje tudi
operativna tveganja in napake.
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deluje?

Mesečni
strošek uporabe
sistema na delavca
se vam povrne
povprečno v eni uri
njegovega dela.

Povečanje produktivnosti

Načrtovanje za večjo
konkurenčnost

Krajši čas izvajanja procesov,
odprava odvečnih aktivnosti
in rutinskega dela zagotavljajo
dodatne prihranke časa in denarja,
poenostavitev aktivnosti in
razbremenitev zaposlenih povečuje
učinkovitost delovnih procesov.

Nadzorna plošča neprestano
spremlja stanje projektov in
doseganje ključnih kazalnikov
uspešnosti. Omogočen je izvoz
podatkov ter analize stanja projektov
za nadaljnjo obdelavo ter upravljanje
delovnih procesov kot osnova za
njihovo stalno izboljševanje.

Poslovne odločitve ne temeljijo več na ugibanju,
ampak na realnih podatkih poslovanja.

Izkoristite moč digitalizacije delovnih
procesov za dolgoročno stabilnost in
napredek vašega poslovanja.
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