Digitalisoimme työajanhallinnan
Nepton Complete tarjoaa nimensä mukaisesti kokonaisvaltaisen palvelun työntekijöiden ja työajan hallintaan. Nepton Complete tehostaa ja automatisoi
yrityksenne henkilöstönhallinnan prosesseja laajalla mittakaavalla. Nepton
Complete sopii yrityksille, joissa käyttäjämäärät ovat suuria ja käyttötarpeet vaativia.

Järjestelmän toiminta

COMPLETE

HR
HR-järjestelmä
Tieto noudetaan
rajapinnalla
Työtehoon

Excel
Tieto luettavissa
Excel-taulukoista

Rajapinta

Työsuhde

Suunnittelu

Työaika

Työntekijätietojen hallinta
ja raportointi

Tehtäväsuunnittelijan
työkalut monipuolisiin
tarpeisiin

Työntekijöiden
työaikakalenterit –
käytettävyyden
merkitseminen

Sähköisten työsopimuksien
ja niiden liitteiden hallinta
Työntekijöiden
henkilökohtaisilla sivuilla
sähköiset työsopimukset ja
palkkakuitit. Työntekijä voi
myös päivittää omia
tietojaan.

Toimipiste- ja työntekijäkohtainen työnsuunnittelu
Kommunikaatiokanava
esimiesten,
suunnittelijoiden ja
työntekijöiden välillä
Käytettävyystiedot
työsuhdeosiosta ja
työaikaosiosta

Työvuorojen tarkastelu,
poiminta, työvuorolistat ja
työaikaleimaukset
Työajanseuranta,
TES-laskenta ja
raportointi

Kulunvalvonta
Laskutus
Excel
ERP
Palkkahallinto

Hallinnon, esimiesten ja
palkanlaskennan työkalut

Suunnittelijan käytössä
tiedot resurssitarpeista,
työntekijän
toiveista, poissaoloista,
suunnitelluista sekä
tehdyistä työvuoroista

Käyttöönotto ja asiakaspalvelu
Nepton Completen käyttöönotto suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Käyttöönotosta vastaa Neptonin nimeämä asiakkuuspäällikkö, joka järjestää myös käyttökoulutuksen. Nepton Complete on täyden palvelun ratkaisu myös asiakaspalvelultaan.

Nepton Oy • Derby Business Park • Tarvonsalmenkatu 17, 02600 Espoo • 09 4177 0777 • www.nepton.fi

Digitalisoimme työajanhallinnan
Complete perusominaisuudet
Perustoiminnot

TES-tulkinta

Tarjotaan pilvipalveluna internetin kautta

Erilaiset laskentasäännöt eri työntekijäryhmille

Reaaliaikainen työajanseuranta

Työehtosopimuksen mukainen työajantulkinta

Työtuntien leimaaminen matkapuhelimella,
selaimella tai työaikapäätteellä

Paikalliset sopimukset

Työtuntien sähköinen hyväksyminen
Käyttöoikeustasot sopimuksen mukaan
Omat työaikakalenterit työntekijöille
Sähköiset matkalaskut
Integraatiot (optiona)
Työntekijätiedon ja -dokumenttien hallinta
Työajan kohdentaminen
(esimerkiksi projektit tai kustannuspaikat)
Sähköiset työsopimukset
Järjestelmä räätälöidyllä ulkoasulla

Työvuorosuunnittelu (optio)
Vuorosuunnittelu halutuille kohdenteille
Vuoropohjat ja vuorolistat
Miehittämättömät vuorot ja niiden poiminta
Mahdollisuus tarkastella suunniteltuja ja tehtyjä
työvuoroja
Sähköinen prosessi työvuorosuunnittelusta
palkanlaskentaan asti
Viestintä sähköpostilla
Viestintä tekstiviesteillä (optio)

Raportointi
Työtuntiraportointi
Työaikasaldon raportointi
Palkkalajien raportointi

Optiot
Muut lisäpalvelut

Vuosilomien raportointi

Koulutukset asiakkaalla

Työaikapankin raportointi

Jatkokoulutukset

Sairauslomien raportointi

Integraatiot

Poikkeuksellisten kirjausten raportointi
Projektituntien raportointi
Työntekijätiedon raportointi
Toimipisteiden raportointi

Lisätietoa versioista ja ominaisuuksien
vertailu Neptonin kotisivulla:
www.nepton.fi

Tukipalvelut
Ilmainen käyttötuki pääkäyttäjille
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