
Planiranje delovnega časa v rešitvi
Plandela
Rešitev omogoča enostavno izdelavo delovnih razporedov s pomočjo intuitivnega tabelaričnega
vmesnika. Razpored je prikazan v tabeli, urejeni po zaposlenih ali pa po izmenah in deloviščih.
Za vnos razporeda uporabnik samo označi celice razporeda in izbere želeno izmeno, delovišče
ali zaposlenega. Izbira in spreminjanje celic poteka podobno kot v Excelovi razpredelnici, in tako
omogoča hiter in učinkovit vnos razporeda na uporabniku prijazen način.

Planerju so sproti na voljo ključni podatki, ki jih potrebuje za razporejanje zaposlenih. Med
drugim: stanje dopusta za lansko in tekoče leto, stanje delovnih ur, število zaposlenih na
posamezni izmeni, pa tudi povzetki števila izmen, ki jih je posameznik opravil v preteklem
obdobju - delež nočnih izmen, število oddelanih vikendov in praznikov, ipd.

Rešitev pri izdelavi in spreminjanju razporeda sproti preverja skladnost le-tega z zakonodajnimi
in internimi predpisi, in uporabnika opozarja na morebitne kršitve in odstopanja. Aplikacija lahko
preverja širok nabor pravil, med drugim:

● najmanjši počitek med dvema zadolžitvama,
● najmanjši tedenski počitek,
● mesečno prost vikend,
● omejitev delovnih ur v tednu, mesecu ali letu,
● omejitev števila delovnih nedelj in praznikov,
● poljubno določene specifične omejitve stranke.



V postopku planiranja lahko sodelujejo tudi zaposleni, in sicer z oddajo želja in najav (modul
najave), preko osebnega spletnega portala oz. registracijskega terminala. Le-te so na razviden
način prikazane v razporedu, in jih tako vodja lahko ustrezno upošteva pri izdelavi in
spreminjanju razporeda. Želje in najave, ki so na voljo zaposlenim, se lahko poljubno nastavijo
za posamezen oddelek. Najbolj pogosto se uporabljajo za:

● najavo letnega dopusta,
● željeno izmeno (dopoldansko, popoldansko, nočno),
● koriščenje nadur.



Rešitev tudi obvešča zaposlene po elektronski pošti o novem razporedu in ob spremembah
razporeda, razpored pa jim je vedno na voljo tudi na njihovem osebnem portalu in na
registracijskem terminalu.

Zaposleni lahko svoj delovni razpored prilagajajo tudi z menjavo izmen s sodelavci (modul
menjave), ki omogoča zaposlenemu, da izvede poizvedbo med sodelavci za potencialno
menjavo izmene, pa tudi izvede samo menjavo z zainteresiranim sodelavcem. Morebitno
menjavo izmene lahko opcijsko potrdi administrator razporeda, pri tem pa se samodejno
preverja upoštevanje zakonskih in drugih omejitev pri izvedbi menjave.

Pri večjem številu zaposlenih, dinamičnih potrebah in kompleksnih pravil razporejanja pa pride
do izraza modul za samodejno izdelavo razporedov. Modul samodejno izdela razpored, pri
čemer upošteva vnesene potrebe po zaposlenih, zakonske omejitve, mesečno obveznost in
množico drugih pravil razporejanja. Pri tem ima uporabnik popoln nadzor nad razporejanjem, saj
v celoti določi koliko zaposlenih potrebuje na posameznem delovnem mestu, poljuben del
razporeda pa lahko izdela tudi ročno.




