In het kort:
zz Volledig web-gebaseerd
zz Automatische data verzameling en
verwerking
zz Geschikt voor ieder type organisatie
zz Geschikt voor een ongelimiteerd aantal
medewerkers
zz Geschikt voor meedere vestigingen op
één systeem
zz Uitgebreide personeelsgegevens
zz Volledig instelbare browsers
zz Automatische & “real-time” berekeningen
zz Beschikbaar in meerdere talen
zz Ingebouwde rapport generator
zz Ingebouwde import/export module

Eagle - Time
Tijdregistratiesysteem
Eagle-Time is een complete state-of-the-art webapplicatie voor de
verwerking van zowel aanwezigheid als afwezigheid. De applicatie is
geschikt voor ieder type organisatie, ongeacht het aantal medewerkers.
Eagle-Time heeft een ‘resultaat gerichte’ structuur: u bepaalt alleen
wat u wilt. Alle verwerkingen worden vervolgens automatisch uitgevoerd
om het gewenste resultaat te bereiken.

Krachtige functionaliteit en flexibele structuur
Alle typen medewerkers, zoals fulltimers, parttimers, oproepkrachten,
ploegendienst medewerkers, flexibele medewerkers en alle andere
vormen van dienstbetrekking kunnen worden ingevoerd in EagleTime. Voor iedere medewerker of een groep medewerkers kunt u
een aparte verwerkingsregeling treffen. Hierdoor beschikt u over een
ongeëvenaarde flexibiliteit. Dit gaat overigens niet ten koste van de
prestatie. Eagle-Time verwerkt de dagelijkse gegevens binnen enkele
seconden, ook wanneer u duizenden medewerkers heeft.
De verwerking wordt uitgevoerd door het opstellen van overzichtelijke
parameters, aangevuld met krachtige rekenregels die u kunt toepassen
op verschillende fases van de verwerking.

zz Ingebouwde salaris overdracht module

Uitgebreide personeelsgegevens

zz Geïntegreerd met Excel en Word

U kunt alle gewenste personeelsgegevens invoeren die u nodig heeft
voor tijdregistratie, maar Eagle-Time biedt u tevens de mogelijkheid
om aanvullende gegevens in te voeren voor algemeen gebruik.

zz Volledige systeembeveiliging met rechten
per gebruiker
zz “Audit trail” module
zz Volledig geïntegreerd met alle andere
modules van de Eagle productlijn
zz Gebaseerd op een MS-SQL database

Volledig instelbare browser
De browser van Eagle-Time is volledig door u in te stellen. Met de
browser beschikt u over een bijzonder gebruiksvriendelijk overzicht van
de dagelijkse en periodieke gegevens in het systeem. Op de browser kunt
u meerdere typen gegevens tonen en vervolgens correcties uitvoeren
en gegevens aanpassen. De berekening, gebaseerd op de aangepaste
gegevens, wordt direct uitgevoerd en de resultaten zijn onmiddellijk
zichtbaar op uw scherm. De volgorde van de velden kunnen naar wens
worden aangepast. Er kan worden bepaald welke velden uitsluitend
leesbaar zijn en welke gemuteerd kunnen worden. Tevens kunt u naar
keuze kleuren toekennen aan geselecteerde velden om duidelijke
verschillen te kunnen maken tussen de verschillende groepen van
gegevens. De op het scherm verschenen gegevens kunt u zelf selecteren,
zodat u alleen datgene te zien krijgt wat u belangrijk vindt.

Voorbeeld van een browser met bovenin de dagelijkse gegevens en in het onderste gedeelte de specificatie van de uitzonderingen.

Ingebouwde rapportgenerator

Import/Export

Eagle-Time beschikt over vele standaard rapporten, waarvan zowel
de lay-out als de functionaliteit volledig naar wens zijn aan te passen
door de gebruiker. Daarnaast kunt u ook uw eigen rapporten toevoegen.
Door het uitgebreide selectiemenu bij de rapporten krijgt u precies de
gewenste gegevens. Rapporten kunt u op uw scherm laten verschijnen,
naar de printer sturen en desgewenst naar een bestand.

Een belangrijke module in Eagle-Time is de Import
en Export module om gegevens over te dragen naar
en van een ander systeem. De gegevens kunnen
op een selectieve manier overgedragen worden.
Gedurende de overdracht kunt u de gegevens
aanpassen zodat ze precies zullen passen in de
database van Eagle-Time (bij import) of bij de
andere systemen (bij export).

Grafische weergave van bijzonderheden
Met Eagle-Time hebt u een krachtig management middel in handen
om aan- en afwezigheid dagelijks, periodiek en op jaarbasis te kunnen
volgen. U hebt in één oogopslag overzichten van bijzonderheden, zoals
afwezigheid, te late aankomst, te vroeg vertrek, overuren, etc. U ziet
alleen die onderdelen waar u in geïnteresseerd ben.
U kunt tevens op zeer gebruiksvriendelijke wijze gegevens selecteren
en vervolgens automatisch naar Microsoft Excel of Microsoft Word
overdragen om grafieken te tonen of om automatisch brieven op te stellen.

Een speciaal onderdeel van de export module is de
mogelijkheid om gegevens over te dragen naar een
salarisverwerkingssysteem. De salarisoverdracht
module zorgt er voor dat de gewenste salaris
componenten op de juiste volgorde en in het
juiste formaat worden aangeboden aan de
salarisverwerkingssystemen.

Rechten
Met Eagle-Time kunt u per gebruiker persoonlijke rechten toekennen.
Het gaat hierbij om welke onderdelen van het systeem hij/zij mag
gebruiken. Vervolgens kunt u aangeven welke gegevens men in kan zien
en welke ook aangepast mogen worden. Bovendien kan elke gebruiker
zijn eigen gewenste taal kiezen.
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