Teljes körű megoldások a
munkavégzés adminisztrációjára

Ki, hol, mikor? - Tartson mindent kontroll alatt
A legfejlettebb informatikai technológiát és ﬁzikai érzékelőket egyesítettük, melynek köszönhetően a JC360 szupermarketekben, boltokban, gyári
termelő egységek és építési területeken munkát végzők számára kifejlesztett megoldása nem csupán egy eszköz, hanem egy teljesen integrált
szolgáltatáscsomag.

Mér. Elemez. Motivál.
Mérje jobban a munkavégzést a hatékonyabb működés érdekében.

Képes lenne a csapata jobban teljesíteni?
Derítse ki Ön is pár nap alatt a JC360 szolgáltatással, majd az
elemezhető adatok segítségével valósítsa meg és tartsa fenn a
lehető legjobb vállalati működést.

JC360 JELVEVŐK
Számos különböző típusú jelvevőt tudunk
biztosítani, melyek elhelyezhetőek bármely
helyszínen, minden esetben az – akár szélsőséges
- környezeti adottságokhoz igazítva.

A JC360 a megoldás, hogy kontrollálja és
motiválja a csapatát - bármikor, bárhonnan.
A dolgozóknak csupán egy egyszerű szenzort kell viselniük
munkaruhájukon, minden további teljesen automatikusan történik. A
JC360 egy integrált szolgáltatás mellyel hitelesen mérheti, elemezheti
csapata tevékenységét.
A számos termékelőny egyike, hogy ennek az innovatív
megoldásnak a használatával teljes mértékben
szükségtelenné válik, hogy a munkaidő adminisztrációjával teljen az idő.

JC360 SZENZOROK
Mindegyik eszköz porálló,
vízálló. Az apró méretű és
hosszú élettartamú szenzorok
könnyedén bármilyen
munkaruhára elhelyezhetőek.
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Munkavállalók menedzselése
egyszerűen, transzparensen és
nehézségektől mentesen.
A JC360 egy megbízható módszertan és szolgáltatás annak
elérése érdekében, hogy mindenki a lehető legjobban
teljesítsen, mindig időben és pontosan azon a területen
dolgozzon, ahol éppen szükséges.
Mindent magában foglal, a pontos adatgyűjtéstől és méréstől
a felsővezetői elemzésekig, teljes mértékben az Ön üzleti
működéséhez igazítva.
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Mai munkaidő:
Kezdés:
10 perces szünet:
Ebéd szünet (30 perc):
Szünet sértés:
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FRISSÁRU OSZTÁLY
Státusz: Aktív (mozgásban)

Növelje az aktív munkaidő kihasználtságot 10%-al, vagy akár
többel is. Legyen rálátása a teljes dolgozói állományára valós
időben.
ELEKTRONIKA
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Vásáry Péter

7:12
08:09
4 db (0:42)
1 db (0:26)
1 db (0:02)

Heti munkaidő: 39:12 40:00 ∆ -0:48
Havi munkaidő: 175:12 176:00 ∆ -0:48

AUTÓ ÁPOLÁS
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FAGYASZTOTT
ÉLELMISZEREK

Frissárú 5:10
Fagyasztott élelmiszer 0:47
Kassza 0:09
Szünet 1:06

Megtett távolság: 3430m
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Vezetői elemzések a pontos
végrehajtásért és kivitelezésért.
Mindig is foglalkoztatta: Mennyire pontosak a munkavállalói?
Mindenki a lehető legjobban teljesít? Mindenki időben és pontosan
azon a területen dolgozik, ahol éppen szükséges?
Minden ehhez hasonló fontos információ rendelkezésére fog állni,
többek között az alábbiakat mérheti és hasonlíthatja össze
könnyedén:
pontosság, késői érkezés, korai távozás az adott helyszínen
teljes napi, heti, havi munkaidő összefoglaló helyszínhez
kötött tevékenységekre bontva
egyedi munkavállalói indexek mérési pontok alapján
adott helyszínen, termelői egységnél töltött idő (produktív /
nem produktív munkaidő)
szünetek, rekreációs idő

Élvezze az előnyeit egy 100%-osan
megbízható és automatikus adatgyűjtési technológiának.
Rendelkezzen valós idejű riporttal az összes munkaóra miatt felmerült költségről projektre
és munkacsoportra bontva. Jusson hozzá részletes összefoglalóhoz bármilyen választott
időszakról egy másodperc alatt. Készítsen pillanatokon belül összehasonlító elemzéseket.
A legfejlettebb technológiát alkalmazva Önnek rengeteg lehetősége nyílik üzleti
működésének támogatására, fejlesztésére és a munkavállalói hatékonyság
maximalizálására.

Érje el Ön is vállalatában a
legmagasabb teljesítményt.
Segítsen minden munkavállalójának elérnie a legjobb teljesítményét
azáltal, hogy egy teljesen objektív motivációs rendszert vezet be, amely a
valóságnak megfelelő és pontosan mért adatokon alapszik.
Összehasonlítani a teljesítményre vonatkozó terv és tényadatokat még
sohasem volt ennyire egyszerű. Valósítson meg egy költséghatékonyabb
működést és élvezze az előnyeit a JC360 innovatív szolgáltatásainak.
Itt az ideje, hogy Ön is arra fókuszálhasson, ami valóban számít: Az Ön
produktív munkájára.
Tegye átláthatóvá és elemezhetővé a dolgozói és alvállalkozói
tevékenységét
Nyerjen időt azáltal, hogy drasztikusan lecsökkenti a munkaidővel
kapcsolatos adminisztrációt
Biztosítson segítséget a műszakvezetőknek, hogy a teljes dolgozói
csapatuk tevékenységére pontos rálátásuk legyen
Kövesse egyszerűen, hogy mekkora összeget költ el munkára
bármely órában, bármelyik helyszínen
Alakítson ki pontos munkaidő alapú elszámolási rendszert
partnereivel és alvállalkozóival

Mostantól hozzon megalapozottabb döntéseket.

"Közel 1000 ember dolgozik a területünkön minden nap, mégis a
bevezetés nagyon gördülékenyen, professzionálisan, gyorsan ment. A
projektvezetők a JobCTRL csapattól kitűnő munkát végeztek."
Perzse Györgyi, alelnök, KÉSZ Holding Zrt.

“A JC360 egy szükséges segítség számomra. Mióta elkezdtük használni
egyáltalán nem kell már a munkafegyelmi szabályok betartatásával
foglalkoznom, ﬁgyelhetek a csapatom munkájának minőségi
értékelésére."
Uhrinyi Balázs, ügyvezető igazgató, KÉSZ Ipari Gyártó Kft.

"Nagy sikernek tartom, hogy növelni tudtuk a produktív munkaidőt.
Legjobban a komparatív elemzéseket szeretem, zseniálisak. A pontosság
szintén nőtt a munkavállalóink között, ami jobb minőségű munkavégzést
eredményez."
Juan F. , ügyvezető igazgató, MGI, Mexico

Szakértelem, amelyben megbízhat.
A JC360 szolgáltatás és módszertan azon az Innováció Nagydíj nyertes technológián alapszik, mely JobCTRL név alatt került
szabadalmaztatásra San Francisco, USA-ban. Keressen minket bizalommal, szakértőink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.
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