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 PrizmaNET P.D.K.S. ;

 Çalışma hayatının vazgeçilmez unsurlarından biridir personel takip. Gerek kamu 
gerekse özel sektörde kurumun faaliyet alanına giren işleri gerçekleştiren personellerin, 
belli bir düzen ve mesaiye riayet etmelerinin takip edilmesi işleyiş bakımından ihtiyaç 
haline gelmiştir.

 PrizmaNET Teknoloji tarafından, personel yönetim ve raporlama sistemine dahil olan 
tüm unsurların göz önüne alınarak, konu hakkında bilgi ve sorumluluk sahibi departman ve 
şirket yöneticilerinden alınan geri dönüşlerle ar-gesi tamamlanmış, canlı süreç testlerinden 
geçirilmiş olan Personel Devam Kontrol Sistemi' nde neler yapılabilir?
 
 ORGANİZASYONUNUZU TAM OLARAK SİSTEME AKTARMAK İÇİN,

* Sınırsız Şube/Departman/Organizasyon Birimi atama

 İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI İÇİN;

* Personel Özlük bilgilerinin dijital ortamda kayıt ve saklanması,
* Personel işe başlama ve işten ayrılma işlemleri,
* Personel izin işlemlerinin talep - onay şeklinde takibi
* Personel/Departman vardiyaları oluşturma, çoklu vardiya takibi,vardiya değişimi
* Fazla mesailer için ön tanımlı çalışma planı oluşturma,
* Puantaj oluşturma
* Günlük/Haftalık/Aylık çalışma raporları/puantaj listeleri oluşturma

 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İÇİN;

* Personel Mola süresi kontrolü
* Personel sigara - wc molası kontrolü
* Geç kalan, erken çıkan, devamsız, raporlu, yıllık izinli, yeni başlayan, işten ayrılan vb 
personelleri anlık takip etme

 SOSYAL OLANAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İÇİN;

* Personele sunulan, çay,kahve ve diğer ücretsiz tüketim ürünleri için limit kontrolü,
* Yemekhaneler oluşturma,
* Yemek saatleri ve yemek izinleri tanımlama,
* Personel doğum günü, evlilik yıldönümü gibi önemli günlerin takibi ile etkileşim sağlama
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 İŞYERİ VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ İÇİN;

* Sistem üzerinden kapı/turnike gibi alanlardan geçiş yapabilecek kişileri yetkilendirme
* Giren-Çıkan ziyaretçi takibi
* Ziyaretçileri kara listeye alarak giriş yapmalarını engelleme
* Anlık giriş-çıkış izleme
* Güvenlik noktaları için kişi onayı amacıyla giriş-çıkış monitörleme gibi onlarca özellikle, iş 
yeri verimliliğini arttırmak adına bulut tabanlı sorunsuz bir sistem geliştirmiş bulunuyoruz.

 PrizmaNET P.D.K.S.;

Yeni nesil,

* Mobil uygulamalar
* Mıfire - RFID manyetik okuyucular
* NFC etiket okuyucular
* UHF alıcı ve vericiler
* Parmak izi kaydedici cihazlar
* Yüz tanıma kameraları ve cihazlar
* GPS (konum bazlı küresel yer belirleme) cihazları ile entegredir. Cihazlarınızın 
uyumluluğunun kontrolü için ücretsiz keşif hizmetimizden faydalanabilirsiniz. 

Bu donanımlarla birlikte;

* Turnike sistemleri
* Kapı kontrol sistemleri
* Otomatik bariyer sistemleri
* Akıllı yönlendirme ekran ve tabelaları vb donanımlarla da entegre çalışabilmektedir. 
İhtiyaç duyduğunuz donanımlar için de PrizmaNET’ ten teklif alabilirsiniz.

PrizmaNET’ in geliştirdiği, P.D.K.S. ile hem mevcut donanımlarınızı daha verimli kullanma 
imkanı bulurken hem de size yepyeni ve en gelişmiş donanımları ile P.D.K.S. kullanma 
avantajı sağlıyoruz. 

Firmanızın ihtiyaçlarını doğru olarak belirlemek, kaynak kullanımını doğru planlamak ve 
detaylı bilgi verebilmek için randevu talep ediyoruz. 
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