
Czy wiesz, ile czasu dziennie twoja 
organizacja poświęca na efektywną pracę?

Badania naukowe wskazują, że średni aktywny 
czas pracy w 8-godzinnym dniu pracy nie 
przekracza 6 godzin. Z tych 6 godzin średnio 
prawie połowa jest wykorzystywana w 
nieefektywny sposób. W efekcie średni 
efektywny czas pracy w trakcie 8-godzinnego 
dnia pracy wynosi około 4,5 godziny, 56% 
należnemu tobie czasu. Dzieje się tak przez 
nieefektywne zarządzanie zadaniami przez 
pracowników, brak należytego planowania dnia 
pracy, czy brak właściwego zarządzania 
narzędziami pracy (multitasking).

Aktualnie na rynku dostępne są rozwiązania, 
których celem jest monitoring pracy. Są to 
jednakże rozwiązania, których obsługa wymaga 
wielu działań manualnych, co zasadniczo 
zwiększa koszty ich obsługi powodując 
jednocześnie frustrację w obrębie organizacji.

Przygotowaliśmy dla Państwa rozwiązanie, 
dzięki któremu we w pełni zautomatyzowany 
sposób sczytanych zostanie ponad 90% zadań 
zdalnych i stacjonarnych, które realizują na co 
dzień pracownicy i podwykonawcy.

Rozwiązanie to jest integratorem 
ogólnodostępnych powszechnie stosowanych 
narzędzi cyfrowych takich, jak smartfon, tablet 
czy komputer. Umożliwia ono w jednym miejscu 
w trybie ciągłym rejestrację zadań 
wykonywanych na co dzień przez pracowników 
i podwykonawców na lokalnych i zdalnych 
instancjach narzędzi cyfrowych, jakie są do ich 
dyspozycji. Rozwiązanie to jest kompatybilne 
ze środowiskiem MS Windows, MS Office, 
standard VoiP, czy Android. Dzięki unikalnej 
technologii monitoringu aktywności zdalnej 
(przy użyciu danych GPS) jest w stanie 
monitorować czas pracy zdalnej, np. czas 
niezbędny na podróż do Klienta i przypisać tę 
aktywność do dowolnego projektu lub innego 
dowolnego wymiaru. Rozwiązanie w ponad 
90% skuteczności automatycznie zidentyfikuje 
takie codzienne mikroprocesy, jak pisanie maili, 
smsów, wykonywanie i przyjmowanie rozmów 
telefonicznych, czy pracę w systemach 
wspierających zarządzanie (ERP, CRM, FK). 
Otrzymasz w ramach tego rozwiązania w 
jednym miejscu całość codziennych aktywności 
twoich pracowników i podwykonawców z 
podziałem na projekty, klientów, pracowników 
czy inne, dowolne wymiary. Każdy 
mikroproces, nawet ten trwający jedną 
sekundę.

Fenomenem tego rozwiązania jest czas 
wdrożenia – efektywnie poświęcone 5 dni 
roboczych –  i cena subskrypcji rozpoczynająca 
się od 39 PLN netto miesięcznie na 
użytkownika po 90-dniowym okresie próbnym. 
System dostępny jest zarówno w instancji 
stacjonarnej, jak i w modelu SaaS.

Złodzieje czasu
Aktywności efektywne

Aktywności niefektywne

Wzrost efektywności (8 godzin)

40 godzin
90 dni - free
39 / 49 PLN/m-c*

*plus koszty wdrożenia


