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Microsoft Dynamics 365 Business Central platvormil HRM
lahendust Palk365 ja Personal365 täiendav
iseteenindusportaal Panorama 365 annab võimaluse
mitmeteks tegevusteks – lahenduses saab töötaja hallata nii
enda andmeid, teha puhkuseavaldusi kui ka registreerida
oma tööaega tööajatabelis. Portaali on võimalik mugavalt
integreerida Palk365 ja Personal365 lahendusega, samuti
saab portaali liidestada teiste riikide palga- ja
personalilahendustega.
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Kasutajal on võimalik enda käe järgi oma töölaud kujundada
ning kasutada lahendust eesti, inglise, läti või leedu keeles.
Töölaud annab hea ülevaate olulisematest teemadest, k.a.
kolleegide sünnipäevad, asenduste info ja puhkusesaldo.
Töötaja enda andmeid saab nii muuta kui täiendada. Hallata
saab andmeid nii kontaktinfo, laste ja hariduse kohta. Lisaks
saab töötaja vaadata portaalist ka enda palgateatist.
Kui töötajale on määratud varad, siis nende kohta saab
portaalist ka ringkäigulehte genereerida.
Puudumiste avaldusi saab teha erinevate puudumise liikide
kohta ning määrata puudumisele ka asendajad. Võimalik on
avaldusele lisada ka manus ning see, millal töötaja
puudumise eest tasu saada soovib.
Portaalis saab teha erisuguseid taotluseid – näiteks
sünnitoetuse taotlust. Seda, milliseid taotluseid ettevõttes
on võimalik teha, saab mugavalt kasutaja ise seadistada.
Töötajal on võimalik portaalis registreerida lähetusele
minekut.

Business Central on Microsofti enim kasutatud
majandustarkvara keskmiste- ja suuremate
ettevõtete seas nii maailmas kui ka Eestis.
Tarneahela terviklahendus pakub uudseid ja
innovaatilisi lahendusi alates rollipõhisest
kasutajast, ärianalüütikast kuni AI lahendusteni.
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Juhil on lahenduses võimalik vaadata oma tiimi töötajate
andmeid, näha nende kontaktinfot ja teavet töötaja staaži ja
muude andmete kohta.
Juhil on ligipääs kõikide töötajate tööajatabelile.
Oma töötajate puudumiste kohta annab portaal hea ülevaate
– andmed on nähtavad nii loendina kui ka graafiliselt.

o

Tööajatabeleid on lahenduses võimalik töötajatel ise
täita. Lisaks saab töötaja teha ületundide kasutamise
kohta taotluseid.
Eelseadistustega saab tekitada erinevad vahetused
ja tööajagraafiku mustrid, mille abil on tööajatabelit
hõlpsam täita.
Tööajatabeleid on võimalik hallata ka
projektipõhiselt.
Tabelite kinnitamiseks saab luua vastavalt vajadusele
kinnitusringid.
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