
System MatroX-Work  pomoże Ci  kontrolo-
wać pracę Twoich pracowników. Dodatkowo
dostarczy  informacji  na  temat  jakości ich
pracy,  rzeczywistych  kosztów pracy  oraz
przestojów.

System został  zbudowany dla przedsiębior-
ców, którzy pragną  umocnić pozycję firmy
na  rynku  poprzez:  optymalne wykorzy-
stywanie zasobów ludzkich jakimi dysponu-
ją, wzrost wydajności i jakości pracy oraz
pełną kontrolę kosztów realizacji projek-
tów.

MatroX-Work dostarcza pakiet narzędzi  nie-
zbędnych do  zarządzania  personelem
w każdym przedsiębiorstwie.

Podstawowe funkcje

✔ Struktura organizacyjna
✔ Kontrola czasu pracy
✔ Przydzielanie zadań
✔ Zarządzanie projektami
✔ Planowanie urlopów
✔ Dokumenty audytowe
✔ Arkusze oceny
✔ Formularze coachingowe
✔ Kontrola dostępu do internetu
✔ Raportowanie
✔ Analizy danych
✔ Integracja z istniejącą infrastrukturą

Korzyści

✔ Intuicyjna obsługa
✔ Weryfikacja czasu i jakości pracy
✔ Bieżąca kontrola stanu realizacji zadań
✔ Kontrola nad dostępem do stron i usług

internetowych nie związanych z wykony-
waną pracą

✔ Możliwe finansowanie wdrożenia
ze środków Unii Europejskiej

✔ Rzetelna baza wiedzy o potencjale po-
szczególnych pracowników

✔ Wdrożenie procedur zapewniających
wyższą jakość produkcji

✔ Natychmiastowy dostęp do raportów
i analiz

✔ Dostęp do informacji przez urządzenia
mobilne

Wdrożenie  systemu  pozwala  wiarygodnie
oceniać  koszty  realizacji  poszczególnych
projektów  oraz  zwiększać  wydajność
i jakość produkcji. Najważniejszą zaletą jest
jednak  wyznaczanie  wskaźników,  które
przedstawiają  zyski i  straty jakie ponosisz
w  wyniku  działania  swoich  pracowników.
Korelacja  danych  z  systemu kontroli  czasu
pracy oraz z systemów kontroli  jakości  po-
zwala  na  rzeczywistą  ocenę wartości,
którą  wnoszą do  Twojej firmy poszczególni
pracownicy. 

Dzięki  przechowywaniu  informacji,  w  sys-
temie gromadzi się wiedza na temat Twoich



pracowników i  kierowników.  Moduły
analiz  i  raportów  pozwalają  wykorzystać
zgromadzone dane do podejmowania  stra-
tegicznych decyzji związanych z realizacją
przyszłych  projektów  i  polityką  kadrową.
Dzięki MatroX-Work w znacznej mierze to Ty
kontrolujesz czas pracy  i optymalnie za-
rządzasz zasobami ludzkimi.

Innowacyjne  rozwiązania  wprowadzone
w MatroX-Work  umożliwiają  dotować
wdrożenie  systemu  z  funduszy  Unii
Europejskiej.

Fakty

✔ 45 minut używania internetu dla celów
prywatnych dziennie przez 30 pracowników
kumuluje się w ciągu roku do 675 roboczo
dni

✔ 18 minutowa nieuzasadniona przerwa
jednej osoby dziennie to 9 roboczo dni w
ciągu roku – dodatkowy dwutygodniowy
urlop

✔ Wprowadzenie systemu kontroli dostępu do
internetu i raportowania zadań powoduje
psychologiczny efekt zwiększający samo-
kontrolę pracowników

✔ Unia Europejska przeznacza znaczne fun-
dusze na wdrażanie systemów do
zarządzania i podnoszenia jakości produkcji

✔ System posiada pozytywną opinię
Wydziału Zarządzania AGH Kraków

✔ System został pomyślnie wdrożony

Nowoczesne technologie wykorzystywane do
budowy systemu MatroX-Work  gwarantują
możliwości  rozwoju  systemu  i wykorzy-
stywanie  zgromadzonych  w  nim  danych
przez długi okres.

Instalacja  systemu wykonywana  jest  przez
wyspecjalizowaną kadrę,  która  zapewnia
krótki czas  wdrożenia  oraz  pomoc przy
uruchomieniu  systemu.  Architektura
MatroX-Work  umożliwia  dostarczenie  roz-
szerzeń specyficznych  dla  poszczególnych
branży.

Jeśli posiadasz:

✔ Pracowników biurowych
✔ Współpracowników zewnętrznych
✔ Dostęp do internetu dla pracowników

Chcesz wiedzieć ile Cię kosztuje:

✔ Przeglądanie internetu w godzinach pracy
✔ Przerwy w pracy
✔ Naprawa błędów i zaniedbań
✔ Nie wykonana praca
✔ Błędna decyzja kierownika
✔ Nieterminowość wykonywanych zadań
✔ Czas realizacji zadań przez poszczegól-

nych pracowników

MatroX-Work jest dla Ciebie!


