PROFINOX este unul din cei
mai mari producători de
structuri metalice şi instalaţii
din oţel inoxidabil. Cu o
echipă formată din specialişti
având o experienţă de peste
15 ani în prelucrarea oţelului,
PROFINOX furnizează
soluţii profesionale de
proiectare şi consultanţă la
standarde de înaltă calitate
încă din anul 2005.

Prin soluţia B-Logic
Timekeeping (pontaj) am
implementat la PROFINOX
un instrument de calcul
eficient şi operativ al
costurilor de producţie.
Automatizarea proceselor
operaţionale legate de
înregistrarea pontajelor şi a
calculului salariilor a crescut
eficienţa şi a redus timpul
necesar procesării manuale
a datelor.

Datorită volumului din ce în ce mai mare de comenzi de producţie,
PROFINOX avea dificultăţi în calcularea costului efectiv cu manopera
pe fiecare din aceste comenzi.
A devenit evidentă necesitatea implementării unui instrument de
pontaj electronic care să permită planificarea, vizualizarea şi
gestionarea timpului de lucru al fiecărui angajat implicat în procesul de
producţie.
În lipsa unui sistem optimizat de timekeeping, procesarea manuală a
acestor date însemna resurse de timp, bani şi personal blocate. În
plus, sistemul de generare a rapoartelor analitice per angajat fiind
neautomatizat, incidenţa erorilor umane era crescută.
Implementarea unui sistem de timekeeping flexibil şi adaptat nevoilor
PROFINOX era necesar pentru evitarea întârzierilor în calculaţia
costurilor de producţie şi facilitarea accesului la informaţiile legate de
personal.
Obiective


Calcularea imediată a costurilor efective cu manopera;



Reducerea timpului necesar întocmirii de rapoarte lunare legate
de programul şi activităţile angajaţilor;



Reducerea timpului necesar calculului salariilor;



Eficientizarea sistemului de management al activităţilor prin
alocarea personalului responsabil;



Posibilitatea de a urmări statusul activităţilor şi productivitatea
angajaţilor;



Automatizarea tuturor proceselor de management a timpului şi
activităţii angajaţilor.

Tehnologii
B-Logic Timekeeping (pontaj) online.
Soluție
B-Logic a implementat în cadrul PROFINOX sistemul de
Timekeeping, fluidizând astfel procesele operaţionale legate de
pontajul angajaţilor şi planificarea activităţilor acestora.
Beneficii
Introducerea noului sistem B-Logic Timekeeping a permis:

Informații suplimentare:
info@b-logic.ro



reducerea considerabilă a timpului de procesare a pontajelor
angajaţilor şi generarea de rapoarte salariale;



fluidizarea proceselor de planificare şi management a
programului şi activităţilor angajaţilor.

Timekeeping @ PROFINOX

Situație inițială

