
Warszawa Luty 2020

Plan warsztatów praktycznych:

System CLAPS jako narzędzie do 
zarządzania usługami w grupie firm.
(Planowany czas przeprowadzenia warsztatów to ~ 2 godziny)

 1. Powitanie uczestników i krótka prezentacja firmy

 2. Pozycja systemu CLAPS w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstwa
CLAPS jako system niewymagający zmiany istniejących rozwiązań, jest brakującym 
ogniwem w łańcuchu informatyzacji nowoczesnego przedsiębiorstwa

 3. Grafik v5.0 - widok holistyczny, realizacja usługi, przewidywanie skutków 
planowania, monitorowanie innych wymogów umowy z kontrahentem

 a) planowanie służb dla osób z różnymi formami zatrudnienia
 b) planowanie czasu pracy w kontekście zapotrzebowania
 c) ewidencja zmian zapotrzebowania w trakcie realizacji
 d) mechanizmy restrykcji i ograniczeń
 e) kontrolowanie ilości nadgodzin
 f) widok godzin pracy na innych obiektach (skoczek)
 g) zarządzanie absencjami (L4, Urlop, etc) – wydruki wniosków
 h) badanie wykorzystania limitów urlopowych
 i) analiza bezpośrednich kosztów pracy
 j) analiza rentowności kontraktu na BKZ
 k) niezbędne wydruki harmonogramów, planów, ewidencji, gotowości ,etc
 l) zasilenie programu płacowego w komplet danych do realizacji wynagrodzeń

• plan pracy
• realizacja planu
• lista kar i nagród dla umów o prace
• lista absencji
• lista rozliczeń dla zleceniobiorców
• lista kar i nagród dla zleceniobiorców
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 4. Korzyści bezpośrednie i pośrednie wynikające z zastosowanie systemu CLAPS jako 
wiodącego narzędzia do zażądania usługami w firmie

 a) Optymalizacja bezpośrednich kosztów zatrudnienia
• kontrola wykorzystania umów etatowych
• kontrola sposobu planowania godzin nocnych
• kontrola godzin szkoleniowych
• kontrola dofinansowania PFRON w zakresie pojedynczego kontraktu
• kontrola stawek dla umów cywilnoprawnych na poziomie obiektu
• kontrola wykorzystania limitów urlopowych
• kontrola zmian zapotrzebowania (zwiększenia/zmniejszenia)
• kontrola przeszacowania lub niedoszacowania godzin na obiekcie

 b) Znacząca redukcja pośrednich kosztów związanych z obsługą i realizacją umów 
(odciążenie działu kadr i płac)

 c) Istotne zwiększenie potencjału firmy (zwiększenie ilości obsługiwanych grafików 
przez koordynatora)

 d) Możliwość zakończenia procesu obsługi wynagrodzeń w trzecim, czwartym dniu 
miesiąca, praktycznie bez angażowania działu płac (znaczne skrócenie procesu 
naliczania wynagrodzeń)

 5. Procesor umów jako fundament kontroli i optymalizacji kosztu usług 

 6. CLAPS jako narzędzie pomagające w zakresie elektronicznych rejestrów danych 
wymaganych przez MSWiA

 a) Księga realizacji umowy.
 b) Ewidencja wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji.
 c) Rejestr zawartych umów

 7. Analizy i zestawienia

 a) Wykrywanie nieprawidłowości i naruszeń.
 b) Badanie do szacowania umów.
 c) Zestawienie wartości sprzedaży.
 d) Zestawienie rentowności (KBZ).
 e) Inne, według zapotrzebowania.
 f) Badanie statusu dla kwartalnego, rocznego rozliczenia czasu pracy
 g) Automatyczne fakturowanie.

 8. Wymagania sprzętowe i omówienie technologii systemu CLAPS

 9. Zakończenie i podsumowanie 
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