ARCHIBUS® Správa ploch

ZAMĚSTNANCI &
OBSAZENOST

Optimalizace míry obsazenosti prostoru
vedoucí ke zlepšení schopnosti plánování
a přizpůsobení se budoucím změnám,
rozšířením, slučování či přeskupování

Reporty, tabulky a
analýzy:
• zobrazení zaměstnanců
dle: umístění, divize a
oddělení, standardu
• zobrazení průměrné
plochy na zaměstnance
dle: kategorie a typu,
standardu místnosti
• zobrazení analýz
zaměstnanců oddělení
dle: budovy, podlaží,
lokality
• vyhledávání zaměstnanců
• zobrazení dostupných
neobsazených místností
• vyhledání a zvýraznění
dostupných
neobsazených místností
• zobrazení místností k
dispozici
• umístění zaměstnanců do
místností

Okamžitý přístup k přesným informacím o personálu a obsazenosti prostor může být
často pro organizace výzvou, zejména pokud mají velký pohyb osob nebo procházejí
expanzí či slučováním. ARCHIBUS Zaměstnanci & obsazenost poskytuje vedoucím
pracovníkům, prostřednictvím webového rozhraní či mobilních aplikací, přístup k
potřebným informacím z centrálního úložiště a propojuje informace o zaměstnancích
s přidruženým vybavením, výkresy, plány apod. Výsledkem je lepší přehled o počtu a
umístění zaměstnanců, průměrných plochách místností, dostupnosti místností, využití
ploch, hustotě obsazenosti místností a dalších důležitých informacích, potřebných k
efektivnímu řízení nákladů organizace souvisejících s obsazeností prostor.

BENEFITS
• Okamžitý a přesný reporting o
statistikách obsazenosti k účelu využití
a optimalizace prostoru
• Vyšší přesnost předpovídání
budoucích potřeb na základě
historických údajů, aktuální
dostupnosti místnosti a plánovaného
růstu obsazenosti

• zobrazení plánu
obsazenosti

• Zjednodušení umístění
zaměstnanců do dočasně nebo
trvale dostupného prostoru a
využitím zvýraznění ve výkresové
dokumentaci
• Snadné předávání informací o
obsazenosti prostoru prostřednictvím
personalizovaných, intuitivních
webových nebo mobilních
formulářů, souhrnných tabulek a
reportů
• Možnost sledovat a upravovat
informace o obsazenosti v reálném
čase, přímo v terénu, bez nutnosti
papírových podkladů

a mnoho dalších…

Správa všech přidělených prostor v jednom
pohledu. Prostory lze přiřadit jednotlivcům nebo
skupinám, případně využít sdíleného pracovního
prostoru pro zvýšení kapacity.

Více informací na www.archibus.com

• Zvýšení produktivity díky ARCHIBUS
„All-In-One“ domovské stránce s
rychlým přístupem 80-ti % nejčastěji
využívaných úkolům

ŘEŠENÍ
Přesné reporty o stavu obsazenosti
Samoobslužný a mobilní přístup k údajům o plochách
je nepostradatelný při součinnosti více oddělení. Přístup
ke sdílené, centralizované databázi pomáhá vedoucím
nalézt pracoviště pro nové zaměstnance a dodavatele, a
poskytuje nástroje umožňující přiřadit každému pracovníkovi
vhodné prostory přiměřeně k jeho pozici a typu práce.
ARCHIBUS Zaměstnanci & obsazenost poskytuje webové
řešení pro přímý přístup k umístění zaměstnanců a informacím
o obsazenosti ploch stejně tak jako k datům, která slouží jako
podklad pro tvorbu reportů, plánování ploch, stěhování,
předpovědí atd.
• Zobrazení zvýrazněných
reportů ploch pomocí
Adobe Flash® a SVG
výkresů, také na mobilní
platformě, pro vysoce
intuitivní zobrazení
dostupnosti prostor pro
podporu plánování a
efektivnosti
• Stanovení počtu
zaměstnanců s větší
přesností
• Vizualizace umístění
zaměstnanců pomocí
aktuálních výkresů
přístupných přes web
nebo mobilní zařízení
• Aplikace generuje
seznamy uživatelů dle
lokality, budovy oddělení
a divize

• Generování reportů
o průměrné ploše na
jednoho zaměstnance
může sloužit jako
podklad pro optimalizaci
obsazenosti
• Možnost rychle
identifkovat volná
pracovní místa k
pronájmu, obsazení
nebo budoucím
potřebám díky
zvýrazněným mapám
• Propojení dat z
oddělení Lidských
zdrojů s informacemi
o obsazenosti vede ke
zlepšení analytických
procesů

Zlepšení schopnosti předpovídání
ARCHIBUS Zaměstnanci & obsazenost poskytuje nejen
pohled na existující informace o přidělování personálu a
prostoru v reálném čase, ale je také důležitým nástrojem
pro organizace, jejichž personální a prostorové potřeby se v
průběhu času dramaticky mění. Ať už jste správcem prostor,
manažerem oddělení nebo vlastníkem pracovního procesu,
tato aplikace poskytuje plánovací nástroje potřebné k
zvládnutí všech úskalí při plánování ploch.
• Vyhledávání volných a
dostupných pracovišť
nebo kanceláří při
plánování budoucích
potřeb obsazenosti
• Provádění změn v
záznamech o organizaci,
zaměstnancích a
umístění pomocí
intuitivních webových
formulářů

• Možnost vyhledávání
aktuálních pracovišť
nebo kanceláří
zaměstnanců ve
výkresech půdorysu,
udržování aktuálních
dat o zaměstnancích
a vyhodnocování
průměrných ploch na
jednoho zaměstnance
pro budoucí potřeby

Více informací na www.archibus.com

Zjednodušené přiřazování ploch
zaměstnancům
Schopnost zvýrazňovat výkresy v ARCHIBUS Zaměstnanci
& obsazenost umožňuje vedoucím pracovníkům rychleji
a efektivněji umisťovat zaměstnance nebo dodavatele
do dočasně nebo trvale dostupných prostor. Vylepšená
vizualizace prostorových vztahů pomáhá v optimalizaci
projektů a umožňuje nalézt vhodná řešení při seskupování
pracovních týmů.
• Maximalizace využití
příležitostí pro slučování
správných pracovních
skupin, zlepšení
spolupráce a zvýšení
efektivity

• Rychlé a efektivní
vyhledávání prostor k
dočasnému využití, nebo
přiřazení zaměstnanců a
seskupování pracovních
týmů do nových prostor

• Zobrazení využití prostoru
podle obsazenosti
zaměstnanci dle divize/
oddělení

• Větší přesnost při
určování dostupných,
volných a obsaditelných
prostor

Přizpůsobení předpřipravených reportů
ARCHIBUS Zaměstnanci & obsazenost využívá snadno
dostupných webových a mobilních funkcí a interaktivních
formulářů,
umožňujících
uživatelům
přizpůsobit
si
předpřipravené reporty tak, aby vyhovovaly specifickým
potřebám organizace. Aplikace také plně využívá Flash
a SVG výkresů k vizualizaci portfolia a práci s vykreslenými
budovami. Přechod od DWF výkresů k Flash technologii
přinesl dramatické zrychlení načítání pohledů, grafů, a
dokonce výkresů podlaží a zároveň poskytl uživatelům
grafické, intuitivní rozhraní, které nepotřebuje dodatečný,
specializovaný software.
• Možnost vizualizace
a úpravy všech
prostorových dat ve
všech půdorysech pro
interaktivní plánování,
pomocí pokročilé grafiky
• Aplikace generuje
webovsky dostupné
integrované textové
a výkresové reporty
pomocí funkce
zobrazení reportů v
záložkách

• Přístup k výkresům
založeným na formátu
Flash, které poskytují
samoobslužný přístup k
půdorysům, tematickým
plánům a grafice bez
nutnosti technických
znalostí
• Export intuitivních
souhrnů a podrobných
analýz dle hierarchie
organizace a prostoru
pomocí vylepšeného
prostředí ARCHIBUS Web
Central

