
Підтвердження інформації про впровадження програми

автоматизації бізнесу

 Комплексна автоматизація кадрового обліку та розрахунку

заробітної плати в ТОВ "ББП "СПЕЦШАХТОБУД" на базі

"Зарплата і Управління Персоналом"

Замовник: ТОВ "ББП "СПЕЦШАХТОБУД"

Галузь, сфера діяльності:
• Будівництво, девелопмент, ЖКГ >> Будівництво і девелопмент

Населений пункт: Украина, Северодонецк

Дата здачі автоматизованої системи в експлуатацію: 22.03.2021

Система прийнята в промислову експлуатацію: Да

Впровадження проводилося учасником

Всеукраїнської Спілки Автоматизарторів Бізнесу:
РАРУС КИЇВ

Цим підтверджуємо інформацію про впровадження в

нашій компанії прикладного рішення / рішень:
Зарплата і Управління Персоналом

Виконано наступні роботи:

• Консультації щодо вибору програмного забезпечення і варіантів

його супроводу

• Продаж обраних програмних продуктів

• Установка програмного забезпечення на комп'ютери замовника

• Збір і аналіз вимог замовника до системи автоматизації

• Планування етапів робіт, складання календарного плану робіт

• Інтеграція з іншими програмами автоамтизації бізнесу

• Початкові налаштування типового/галузевого прикладного

рішення (програми) для початку ведення обліку

• Введення початкових залишків/допомога під час введення

початкових залишків

•

Автоматизовані наступні функції:

• Управління персоналом і кадровий облік (HRM)

    • Аналіз кадрового складу

    • Застосування різних мотиваційних схем

    • Кадровий облік

    • Облік робочого часу

    • Оцінка ефективності служби персоналу і аналітична звітність

    • Планування зайнятості працівників: відпусток та/або інших

заходів

    • Підбір кадрів

    • Регламентована звітність

    • Розрахунок зарплати

    • Управління навчанням і підвищенням кваліфікації

Підпис

Дата підписання:

ПІБ особи, що підписала:

Посада особи, що підписала:

М.П.
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Варіант роботи: Файловий

Число автоматизованих робочих місць: 1

Кількість одночасно працюючих користувачів:

В "товстому" клієнті: 0

В "тонкому" клієнті: 0

У веб-клієнті: 1

Інформаційно-технологічний супровід (ІТС):

• Оформлений платний договір інформаційно-технологічного

супроводу (ІТС)

• Здійснюється консультування з методичних питань роботи з

програмою автоматизації бізнесу

• Проведено налагодження та перевірку доступу до порталу

інформаційно-технологічного супроводу

• Проведено налагодження та перевірку доступу до інтернет-версії

ІТС та інтернет-сервісів "Задати питання Службі технічної

підтримки", "Задати питання аудитору"

• Здійснюється консультування з технічних питань роботи з

програмою

Підпис

Дата підписання:
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