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A munkarend nyilvántartás motivációi

� Kiindulás
� egy 18 hetes munkaidő keretben 5-6 ezer egyedi munkarend
� a munkavállalók státusza, munkavégzésének helye folyamatosan 

változik, változhat
� az MT és a KSZ nagyon bonyolult feltételrendszert szab, szerteágazó 

kivételekkel

� Követelmények
� a munkarendek egységes szemléletű, szabványos szerkezetben történő 

kezelése
� segítség a munkavállalók  törvényes foglakoztatásának megítélésében
� az ügyintézési feladatok könnyítése
� a munkaidő alap kihasználtságának vizsgálata
� létszámkapacitás kezelése
� egyéb humán erőforrás optimalizálási feladatok
� hatékony, naprakész, megbízható információk, informatív megjelenítés
� kapacitás vizsgálat
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A rendszer áttekintése

Munkarendek
(egy 18 hetes időszak cc 6 ezer )

Jelenléti ívek
Kapacitás 
vizsgálat

Jutalékos órák 
generálása a HR felé

Elemzések, 
jelentések 

Jutalékos óra Eladási érték, 
szelvényszám

Alapnyilvántartások

Jutalékosóra

MT és KSZ 
ellenőrzések Értékesítési adatok
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Munkavállalói adatok

MT és KSz 
ellenőrzés az 

adatfeltöltéskor
MT.VI. fejezet 

117§-129§
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Munkarendek

Technikai, 
tartalmi adat 
összefüggések 
ellenőrzése

A láncfelvitel a meglévő munkarendi sablonokból 
történő, alternatív adat összeállítást támogató gyors, 
és hibamentes építkezést könnyíti
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Munkaidő beosztás, munkaközi szünet

Blokk 
műveletek

Dolgozó 
kiválasztása. 

Munkaid ő 
figyelés 
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Kódszótárak
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MT és KSz ellenőrzés
A munkarendek és jelenléti adatok együttes vizsgálata

Technikai, tartalmi, 
MT és KSz ellenőrzés
(MT.VI. fejezet 117§-129§)
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Eredmény elemzések

Munkaid ő és létszám 
elemzések a  munkaidő 
kereten belül
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Feldolgozások

Munkarendek 

Jelenléti ívek

Jutalékos órák 
generálása a HR felé

Munkarendi adatokból jelenléti adatok generálása. 
A változások felvezetése.

Jelenléti adatokból a jutalékos órák 
származtatása. Adatok átadása  
számfejtésre.
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Elemzések, jegyzékek

•Nyomtatott formátum (papíros), képernyőre 
(áttekintés)
•ASCII lista fájl formátum
•Excel forrás export további feldolgozáshoz
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Kapacitás vizsgálat

Értékesítési adatok

Munkarendek

Jelenléti ívek
Kapacitás 
vizsgálat

Jutalékos óra Eladási érték, 
szelvényszám

Jutalékos óra
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Egyedi elemzés kiválasztott egységre

Egység gyors sorrend
kategóriák 
napra/hétre
- azonosító
- hatékonyság
- idő ráfordítás

Tartalom értelmezésTartalom értelmezés
- egy órára eső heti 

jutalékos óra átlag
- egy órára eső Ft v. db
- a pénztár nyitva 

tartás a munkaidőtől 
szűkebb (elő- és utó-
munkálatok)

- a színek orientálnak

Nyomtatás
- rangsor
- táblakép
- + Html, XML 

Forrás export 
további 
feldolgozáshoz
- Excel
- XML

Skála határok
beállítása
-automatikus
-egyéni 
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Összehasonlító elemzés kiválasztott egységre 

Referencia kategóriák
-kigyűjtött összesen
-egy kiválasztott egység 
-referencia egységek

Szűrés az 
előkészített hetekből  

Referencia sor 

Elemzett sor

Referencia  
értékektől  
való eltérés 


