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Zoptymalizuj codzienność!

T E TA  WO R K F O R C E  M A N AG E M E N T
D L A  F I R M  Z  S E K TO R A  U S ŁU G

Teta Workforce Management 
dla sektora usług:

• Branża medyczna
• Ochrona Osób i Mienia
• Centra Usług Wspólnych
• Prasa i media

• Branża hotelarska

Wyzwania:

• Nieplanowane absencje i indywidualne
potrzeby pracowników zmuszają Cię
do częstych zmian grafików?

• Twoi pracownicy potrzebują licencji
i certyfikatów do realizacji pewnych
zadań dla Klientów?

• Musisz zapewnić ciągłość usług dla rynków
innych niż Polska, gdy rozkład dni wolnych
i świątecznych różni się od realiów krajowych?

A może mierzysz się z:

• dużą fluktuacją kadr i zmianami składu zespołu?

• zapewnieniem ciągłości usług z wykorzystaniem
optymalnej liczby pracowników

• optymalizacją kosztów wynagrodzeń
pracowniczych

• planowaniem grafików dla osób zatrudnionych
w oparciu o różne typy umów i wymiary etatów

Zoptymalizuj codzienność!

• Twórz plany w kilku wersjach i wybierz optymalną
uwzględniając koszty wynagrodzeń

• Zautomatyzuj planowanie i kontrolę wymaganej
obsady na podstawie reguł biznesowych

• Przyspiesz planowanie w dużych zespołach dzięki
zautomatyzowanym wyborom osób mogących
realizować zadania, w których wymagane są
uprawnienia lub specyficzne umiejętności

• W wygodny sposób złóż wniosek do menagera
wyższego szczebla o krótkoterminowe przesunięcie
pracownika z innej jednostki

• Miej zawsze aktualne informacje wpływające na
realizację zadań. Korzystaj z notyfikacji informujących
o wydarzeniach mających istotny wpływ na pracę
zespołu np. nieoczekiwane absencje lub relokacje
pracowników

• Korzystaj z różnych form zatrudnienia.
Uwzględniaj różne rodzaje umów oraz osoby
z agencji pracy tymczasowej

• Skorzystaj z automatycznej kwalifikacji rodzajów
godzin z podziałem na godziny normalne,
ponadwymiarowe i nadliczbowe

• Uwzględniaj preferencje swoich pracowników. Pozwól
im wskazać wybrane przez nich godziny i dni pracy
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Korzyści

• Oszczędność czasu planowania
• Optymalizacja kosztów
• Automatyczna agregacja danych
• Zgodność ze zmieniającymi się przepisami
• Podniesienie morale i efektywności 

pracowników
Wydajna praca zaczyna się 
od odpowiednich narzędzi!

Porozmawiajmy o tym,
jak zoptymalizować Twoją codzienność:

Unit4 Polska sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 7a

53-332 Wrocław

+48 607 720 259
kontakt@unit4.com

Nie masz oprogramowania 
Teta? Korzystasz z systemu 
ERP od innego dostawcy? 
Nie szkodzi! 
Teta Workforce Management 
to rozwiązanie, które możesz 
zintegrować z innymi systemami! 

Jak wdrożyć Teta Workforce Management?

Wybierz Pakiet Teta, którego 
częścią jest Teta Workforce 
Managment. Zoptymalizuj 
zarządzanie swoją firmą 
i przekonaj się, że 
Tak można pracować!

Przekształcamy pracę w bardziej znaczące i inspirujące doświadczenie.  

Tworzymy oprogramowanie dla biznesu, które usprawnia pracę, działa samodzielnie, jest intuicyjne 
i nastawione na potrzeby ludzi, którzy go używają. Wszystkie nasze starania koncentrują się na budowaniu 
jak najlepszych odczuć i doświadczeń - tę wartość określamy jako People Experience i jest ona dla nas kluczowa. 
Wybierz intuicyjne rozwiązania, które są zaprojektowane tak, abyś mógł usprawnić działania w całej organizacji.

Pakiet Teta

Otwarte stanowisko

Kadry
i Płace

Dedykowane
rozwiązania dla Klienta

Rozwiązania
Partnerskie

Rozwiązania 
firm zewnętrznych

Zarządzanie
Talentami

WFM
Zarządzanie

Zasobami

ERP
+

Planowanie
Finansowe

Teta API

Zgodność ze zmieniającymi się przepisami
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