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ANeT-Plan je systém, který
komplexně pokrývá agendu
plánování l idských zdrojů.
Snadnost s jakou budete
„držet palec na tepu událostí“
vás ohromí.

Čas pracně vyhotovovaných
papírových plachet nebo
složitých excelovských tabulek
nenávratně končí. Konečně
existuje nástroj, který je
schopen tuto složitou živou
agendu zvládnout moderním
způsobem napříč složitými
organizacemi. Samozřejmostí
je integrace s docházkovým
systémem ANeT-Time. Plán
a skutečnost nikdy nebyly tak
blízko sebe.

ANeTPlan

ANeT-Plan dokáže sám zcela automaticky plánovat směny. Automatické plánování

provádí s přihlédnutím k předdefinovaným uživatelským preferencím.

Samozřejmostí je kontrola porušení ZP. ANeT-Plan poskytuje detai lní přehled

o plánu za vyrovnávací období, měsíčním plánu a skutečnosti

(přítomnosti/absence) na jednom místě.

Plán za vyrovnávací období je možno chápat jako „ideální plán“. Z něj je možné

vytvářet měsíční plány (buď prostým kopírováním, nebo se zakomponováním

vlastních změn). V měsíčním plánu mohou být prováděny operativní změny

postihující výpadky ve směnách kvůli absencím, poklesu výroby v určitých

obdobích a podobně.

Na konci plánovaného období lze porovnat původní (ideální) plán s operativně

upraveným měsíčním plánem, případně přímo se skutečností dle průchodů. Na

základě těchto údajů/zkušeností lze následně lépe sestavovat plán na další období

tak, aby lépe pokrýval skutečnost. Kvalitně sestavený plán směn je dobrým

pomocníkem při snižování celkových nákladů organizace.
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Roční plán směn – předem lze
naplánovat delší období (například rok).
Roční plán je primárně určen pro vytvoření
dlouhodobého fixního plánu a není určen
pro operativní změny.
Měsíční plán směn slouží pro operativní
změny v plánu směn, případně přímo pro
plánování.

Automatické plánování směn – součástí
systému ANeT-Plan je nástroj pro automatické
plánování dle předem stanovených pravidel
(zákoník práce, vazby mezi osobami, preference
dnů, >).

Masky směn – Pro každé středisko je
nutné vytvořit masku (nebo více masek).
Tyto masky systému říkají, kdy a jakými
směnami má být středisko (pracoviště)
v průběhu týdne pokryto.
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Agenda Bloků – umožňuje
navrhnout a používat při
plánování l ibovolně dlouhou
sekvenci složenou ze směn,
absencí a nebo pohotovostí.
Jedním tahem lze tedy
naplánovat celou posloupnost.
Tuto funkci oceníte v případech,
kdy provádíte plánování
opakujících se celků v různé dny.

Obsazenost směn - Přehledné
informace s porovnáním plánu
a skutečnosti.




