In het kort:
zz Volledig web-gebaseerd
zz Automatische data verzameling en
verwerking
zz Geschikt voor iedere organisatie waar
uren worden verantwoord
zz Geschikt voor een ongelimiteerd aantal
medewerkers en projecten
zz Geschikt voor meerdere vestigingen
binnen één systeem
zz 3 verschillende berekeningen van kosten
zz Volledig instelbare browsers met
geïntegreerde browser voor tijdregistratie en urenverantwoording
zz Automatische en ‘real-time‘ berekeningen
zz Rapportage op 6 niveaus van werkzaamheden
zz 6 vrij te definiëren niveaus van rapporten
zz 6 vrij te definiëren niveaus van tarieven
zz Ingebouwde rapport generator
zz Ingebouwde Import/Export module

Eagle - Job
Urenverantwoording systeem
Eagle-Job is een state-of-the-art webapplicatie voor het verzamelen,
registreren en verwerken van werkzaamheden, alsmede voor het
bewaken van de voortgang van activiteiten en projecten. Eagle-Job
registreert en berekent tijden, aantallen en kosten die betrekking hebben
op de werkzaamheden.
Om de meest gedetailleerde verwerkingen uit te kunnen voeren,
beschikt Eagle-Job over maar liefst 6 detailniveaus. Denk hierbij aan
een project die uit verschillende orders bestaat. Iedere order kan worden
opgesplitst in sub-orders en op iedere sub-order worden verschillende
activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten kunnen weer op verschillende
kostenplaatsen gebeuren en in iedere kostenplaats bij verschillende
machines. U kunt er zelf voor kiezen met hoeveel niveaus u wilt werken.

Bepalen van tarieven en kosten
Eagle-Job biedt de mogelijkheid om de kosten te verwerken op de
geproduceerde aantallen of op de gemaakte uren. U kunt maar liefst drie
verschillende kosten berekenen. Bijvoorbeeld voor interne berekeningen,
voor externe berekeningen, maar ook voor een door u bepaalde derde.
Iedere berekening kunt u baseren op het door u gekozen type tarief. Het
medewerkerstarief, afdelingstarief, kostenplaats tarief en op een tarief
die gerelateerd is aan een activiteit, project, order, etc.
Als dat niet voldoende is, dan kunt u nog verfijnder te werk gaan door
gecombineerde tarieven te gebruiken. Bijvoorbeeld een tarief dat afhankelijk
is van een combinatie van medewerker, activiteit en kostenplaats.

zz Flexibele mogelijkheden voor in- en
uitvoer van data

Als een onderdeel van de Eagle productlijn is Eagle-Job volledig
geïntegreerd met het tijdregistratie systeem Eagle-Time en met alle
andere modules van de Eagle productlijn. Alle relevante informatie
in de MS-SQL database kan door alle modules benaderd en gebruikt
worden. Vastgelegde regelingen in de ene module kunnen hierdoor
toegepast worden in de andere modules. Zodoende kan een sluitende
analyse van alle aspecten gemaakt worden.

zz Volledig geïntegreerd met alle andere
modules van de Eagle productlijn

Flexibele toepassing van regels

zz Automatisch toekenen van projecten
en activiteiten aan een persoon

zz Gebaseerd op een MS-SQL database

Bij de berekening van de werkzaamheden kan het systeem de regels van
het tijdregistratie systeem Eagle-Time automatisch toepassen. Denk
bijvoorbeeld aan een pauze-regeling, afrondingsregeling en uitzonderingen.
Maar u hebt ook de mogelijkheid om alternatieve regels te gebruiken,
bijvoorbeeld afwijkende lunchpauze regels of afwijkende afrondingsregels.

Voorbeeld van de browser, met aan de bovenkant tijdregistratie gegevens en aan de onderkant de gegevens van urenverantwoording.

Ingebouwde rapportgenerator
Eagle-Job beschikt over vele rapporten: op niveau van activiteit, dag
en periode. Zowel de lay-out als de functionaliteit zijn volledig naar
wens aan te passen. Daarnaast kunt u ook uw eigen rapporten maken.
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. Eagle-Job
constateert en rapporteert tevens verschillen tussen de geregistreerde
uren op jobs en aanwezigheidsuren. Hierdoor kunnen de meeste fouten
in een vroeg stadium gecorrigeerd en geëlimineerd worden.

Geïntegreerde browser voor tijd- en jobregistratie
Eagle-Job beschikt over een zelf te definiëren browser, waarin u de
gewenste gegevens op de juiste manier kunt tonen, maar ook aanpassen.
Met de browser kunt u ook gelijktijdig zowel de tijd als de verwante
werkzaamheden bekijken, vergelijken en bewerken. De resultaten
van de aangepaste gegevens verschijnen onmiddellijk op uw scherm.
De volgorde van de velden in de browser kunnen door u ingesteld
worden. Ook kunt u instellen welke velden uitsluitend leesbaar zijn en
welke aangepast mogen worden. De mogelijkheid wordt aangeboden
om bepaalde velden andere kleuren te geven voor een beter overzicht.

Automatische toewijzing van standaard werkzaamheden
Wanneer een medewerker lang op een taak werkt, kunt u kiezen om de
werkzaamheden automatisch door het systeem toe te laten kennen aan
deze taak. U kunt zelfs de uren (procentueel) over meerdere taken op
één dag verdelen.

Ook wanneer er geen standaard taken worden
gebruikt, biedt Eagle-Job de mogelijkheid om
(wanneer men met een bepaalde activiteit meerdere
dagen bezig is) de laatste activiteit van de vorige
werkdag automatisch toe te kennen als de eerste
activiteit van de volgende dag, zolang er niet op een
nieuwe activiteit wordt geboekt. Hierdoor wordt
de noodzaak om te rapporteren tot een minimum
gebracht.

Flexibele import en export van gegevens
Eagle-Job beschikt over een 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 verwerkingen uitvoeren zodat
de gegevens precies zullen passen in de database van
Eagle-Job (bij import) of bij de andere systemen
(bij export).

Dataverzameling en -invoer
Eagle-Job biedt verschillende middelen om data
te verzamelen en in te voeren. Denk hierbij aan
boekingsterminals, handheld terminals, barcode
scanners, mobiele telefoons en uiteraard kunt u zelf
ook direct gegevens invoeren via het toetsenbord.
Ongeacht de wijze van invoer worden de gegevens
verwerkt en bewaard in de database.
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