Det optimale verktøy
for planlegging,
tidsregistrering og
kostnadskontroll

V Å R E R FA R I N G D I N S I K K E R H E T

Personkor tet
Personkor tet inneholder informasjon om lønn,
kostnadssted og regelverk (tarif favtale), og
danner grunnlaget for systemets øvrige funksjoner.
I tillegg kan informasjon som adresser,
kontaktmuligheter med mer registreres, slik at
systemet også fungerer som et personalkar totek.
Når personalopplysningene er registrer t,
har POK avanser t funksjonalitet for:
-

Utarbeidelse av bemanningsplan/
arbeidsplan
Kostnadsberegning av bemanningsplan/
arbeidsplan
Automatisk datafangst av arbeidet tid via
registreringsterminaler
Beregning av lønn/kostnader på utfør t
arbeidstid
Kontroll av faktisk arbeidskostnad mot
planlagt/budsjetter t kostnad
Elektronisk ekspor t av lønnsdata til
lønningssystem

Budsjett/Salg
Hos de fleste bedrifter utgjør arbeidskostnadene
den største utgiftsposten. POK hjelper deg
med kontroll og oppfølging av denne. Budsjetter
kan legges inn, for så å bli sammenliknet
mot bemanningsplaner og faktiske
arbeidskostnader/inntekter. Budsjetter kan
registreres helt ned til dagnivå.

POK er et styringsverktøy som passer både små og store
bedrifter. POK er laget for å gi deg bedre oversikt og effektiv
bruk av bedriftens personalressurser. POK gir deg detaljer t
oppfølging av arbeidskostnader og budsjetter

Planlegging og kostnadskontr oll
Kostnadskontroll og en optimal bruk av personalressurser er viktig. POK ivaretar dette på en oversiktlig og enkel
måte. Bemanningsplaner kan lages for alle bedriftens kostnadssteder, og for et valgfritt antall uker av gangen.
Samtidig som du legger inn arbeidstider får du informasjon om hvordan du har planlagt/bemannet i forhold til
dine budsjetter.

Oppfølging av
arbeidet tid
POK sammenlikner planlagt og
faktisk arbeidet tid, og gir beskjed
om de avvik som må forklares.
Etter at avvik er forklar t, kan det
skrives ut rappor ter der alle
beregninger av over tid,
ubekvemstillegg, avspasering,
fleksitid etc. er ferdig utregnet.
Dette gir muligheten til raskt å få
oversikt over arbeidskostnadene, og
like raskt gjøre endringer i ressursbruken dersom dette er nødvendig.

Rappor ter
POK har mange rappor ter.
Her vises en oversikt over en
arbeidsplan og faktiske
kostnader/budsjett. POK har
en åpen database, slik at
brukerne har mulighet til å
lage egne rappor ter.

Teknikk:

multiSign

POK kan benyttes som enbrukersystem på en enkelt
PC, eller flerbrukersystem over WAN/LAN med sentral
database. Med teknikker som ActiveX, Dcom og SQLdatabaser er systemet fleksibelt, skalerbar t og
fremtidsrettet.

NextStage Technologies AS
Firmaet ble etabler t i 1987, og har siden 1989 konsentrer t seg om utvikling av
personaladministrative systemer. NextStage Technologies AS står selv for utvikling
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