MODUŁY WEBOWE
I APLIKACJE MOBILNE
COMARCH ERP EGERIA
Platforma szerokiej komunikacji

COMARCH ERP EGERIA
Moduły webowe i aplikacje mobilne
Comarch jest liderem w budowaniu kompletnych i innowacyjnych rozwiązań
IT. Od wielu lat ustala standardy rozwoju systemów ERP w jednostkach
administracji

publicznej,

uczelniach

i

przedsiębiorstwach

utilities.

Zintegrowana platforma rozwiązań Comarch ERP Egeria jest przyjazna
w obsłudze, co powoduje, że liczba zadowolonych użytkowników z roku na rok
rośnie. Nowe moduły webowe i aplikacje mobilne zapewniają pracownikom
elastyczne narzędzie pracy i łatwy dostęp do niezbędnych informacji.

KOKPITY
Nowa jakość raportowania
Funkcjonalność Systemu Comarch ERP Egeria oferująca użytkownikom
możliwość prezentacji i analizy danych do tej pory zarezerwowana była tylko
dla systemów klasy Business Intelligence (BI). Bogata lista predefiniowanych
elementów analitycznych umożliwia stworzenie atrakcyjnego wizualnie
kokpitu. Nie wymaga to od użytkownika zaawansowanych umiejętności
konfiguracyjnych i zajmuje tylko kilka minut.

Biblioteka elementów analitycznych
Zawartość
wykresy,

biblioteki
tabele

stanowią

danych

oraz

wskaźniki KPI. Wybór właściwego
kontekstu

umożliwia

podgląd

danych z wybranego okresu, np.
bieżącego lub poprzedniego roku.
Pozwala

także

na

porównanie

wyników „rok do roku” w celu analizy
aktualnych trendów.

CONTROLLING
Finanse i koszty pod kontrolą
Controlling zapewnia pełne wsparcie dla kadry zarządczej w obszarze
kosztów i wyników. Jest podstawą racjonalnego podejmowania decyzji,
zwiększenia efektywności pracy oraz lepszej kontroli prowadzonej działalności.
To

nowoczesne

rozwiązanie

umożliwiające

efektywne

budżetowanie

w oparciu o podział struktury organizacyjnej instytucji na centra kosztów
i zysków. Rozwiązanie kładzie nacisk na automatyzację procesu tworzenia
budżetów. Wspiera różne sposoby (ilościowe, wartościowe) oraz różne modele
budżetowania (scentralizowane, zdecentralizowane). Wspomaga zarządzanie
instytucją, udzielając realnej informacji o jej kondycji finansowej, opłacalności
i czasochłonności poszczególnych działań oraz o koniecznych zmianach
w strukturze, planach strategicznych i operacyjnych.

Elastyczne raportowanie
Rozbudowane i elastyczne raportowanie pozwala analizować rzeczywiste
i planowane koszty poszczególnych jednostek organizacyjnych, typów
działalności i projektów. Oferuje szeroki wachlarz zestawień tabelarycznych
zawierających dane planistyczne (budżet) oraz rzeczywiste (wykonanie).
Zaawansowane raportowanie odchyleń budżetowych pozwala na efektywne
monitorowanie realizacji planów. Dane prezentowane są w różnych
przekrojach analitycznych i mogą być eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.

PORTAL
Nowa platforma rozwoju HRM
Portal Pracowniczy jest narzędziem przeznaczonym dla działu personalnego
i kadry kierowniczej. Ułatwia komunikację z pracownikami, optymalizuje
procesy zarządzania zasobami ludzkimi i wiedzą w organizacji oraz rozwojem
zawodowym pracowników.

Samoobsługa pracownicza
Za pomocą modułu pracownik może przeglądać informacje o: umowach,
badaniach lekarskich, uprawnieniach, wynagrodzeniach (w formie paska),
przypisanych środkach trwałych, urlopach i delegacjach. Portal pozwala
rejestrować i przesyłać wnioski urlopowe, o pobranie magazynowe i rezerwację
sprzętu. Aplikacja podnosi komfort pracy oraz daje możliwość realizacji planów
rozwoju zawodowego pracownika.

GRAFIKI
Dobra organizacja to
podstawa
Rozwiązanie pozwala efektywnie
tworzyć elastyczne grafiki czasu
pracy.
i

Umożliwia

raportowanie

przeglądanie
czasu

pracy

pracowników i zespołów w układzie
tygodniowym
oraz

lub

publikowanie

miesięcznym
wstępnego

planu do wiadomości pracowników
i ich przełożonych. Uwzględniają
informacje o urlopach, szkoleniach
i delegacjach. Moduł oferuje także
weryfikację poprawności pod kątem
prawa pracy. Ponadto, stały dostęp
do bieżących informacji umożliwia
szybkie

reagowanie

na

zmiany.

Skuteczniejsze
zarządzanie czasem
pracy


Całościowe wspieranie procesu
planowania czasu pracy



Prezentacja szczegółów pracy
w danym dniu



Możliwość planowania różnego
rodzaju absencji



Kreator grafików



Integracja z systemami RCP
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O COMARCH
Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą innowacyjnych rozwiązań IT, które wspomagają firmy
i instytucje w osiąganiu wyższej rentowności, optymalizując działalność operacyjną i procesy biznesowe. Głównym
atutem Comarch jest głęboka wiedza branżowa, którą od 1993 roku przekazuje klientom w postaci zintegrowanych
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i ubezpieczeń, administracji publicznej, handlu i usług oraz dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.
Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi
8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677-00-65–406.
Copyright © Comarch 2017. All Rights Reserved

info@comarch.com | www.comarch.com

