Tehokas työkalu työajanhallinnan
ja palkanlaskennan tueksi

”Selkeä ja hyvä ohjelma,
helpottaa ja selkeyttää arjen työtä.”
- Johanna Aaltonen, Keravan Palmukoti Oy

Työntekijöille on suunniteltava työvuorot, yrityksen koosta riippumatta.
Jotta yrittäjä voi keskittää energiansa yrityksen keskeisiin tehtäviin, on
tärkeää, että työajanhallinta on nopeaa ja toimivaa. Käyttämällä TyövuoroVelhoa voit säästää työvuorosuunnittelussa selvää aikaa ja kohdentaa sen ansiosta vapautuvat resurssit yrityksen perustoimintoihin.

SELAINPOHJAISUUS
Yrittäjän työpäivät ovat pitkiä ja työt kulkevat
mukana usein kotiinkin. TyövuoroVelhon selainpohjaisuuden ansiosta ohjelman käyttö ei
ole paikkasidonnaista, vaan voit suunnitella
työvuoroja joustavasti juuri silloin kun sinulle
parhaiten sopii, missä vain internet-yhteys on.

HELPPOKÄYTTÖISYYS
Perustoiminnot oppii nopeasti ja ohjelma
soveltuu hyvin myös henkilöille, joilla on
vähemmän kokemusta tietokoneen käytöstä. Myös asiakastuki palvelee mielellään ja
auttaa asiakkaitamme tulemaan tutuksi ohjelman kanssa.

LASKUVIRHEIDEN ELIMINOINTI
TyövuoroVelhon avulla voit eliminoida mahdolliset laskuvirheet. Kun työvuorot on kirjattu ohjelmaan, TyövuoroVelho pitää luotettavaa huolta laskelmista ja voit unohtaa
laskukoneet ja muistilaput.

PALKANLASKENTAAN
TARVITTAVAT TIEDOT
Saat suoraan kaikki palkanlaskentaan tarvittavat tiedot. Ohjelma laskee valmiiksi
eri työehtosopimusten mukaiset ilta-, yö-,

lauantai- ja sunnuntaitunnit, jonka jälkeen
sinun tarvitsee vain lähettää tiedot palkanlaskentaan. Halutessasi voit sähköistää
koko prosessin työvuorosuunnittelusta palkanlaskentaan ja välttyä ylimääräiseltä papereiden pyörittelyltä.

TULOSTEET
TyövuoroVelhosta saat pdf-tulosteet työvuorolistoista kätevästi hiirtä klikkaamalla.
Tekemäsi työvuorosuunnitelma siirtyy paperille selkeästi luettavassa muodossa ja
halutessasi voit tulostaa työntekijöille myös
omat, henkilökohtaiset työvuorolistat.

VUOROKOHTAISTEN
VAHVUUKSIEN SEURANTA
Vahvuuksien seurannan avulla voidaan tarkastella eri työvuoroissa olevaa miehitystä.
Näin voidaan varmistaa, että resurssit kohdistuvat oikein; paikalla on tarpeeksi työntekijöitä ja toisaalta vältetään myös mahdollinen ylimiehitys.

USEAT TOIMIPISTEET
Työvuoroja voidaan suunnitella joustavasti
eri toimipisteisiin ja työntekijöiden vaihtelu
eri toimipisteiden välillä on helppoa ja selkeää.

TYÖNTEKIJÖIDEN TIEDOT
KÄTEVÄSTI TALLESSA
TyövuoroVelho toimii myös erinomaisena
arkistona työntekijätietojen ja työvuorohistorian suhteen; kaikki tieto on nopeasti
haettavissa ja selainpohjaisuuden ansiosta
aina mukana internetin avulla.

OLETUSPOHJAT JA
KIERTÄVÄT LISTAT
Jos yrityksen työvuoroissa on toistuvuutta,
TyövuoroVelhoon voidaan luoda valmiita
oletuspohjia tai kiertäviä listoja, joiden avulla työvuorosuunnittelu nopeutuu ja tehostuu entisestään, eikä vuoroja tarvitse aina
suunnitella alusta asti uudelleen.

TASE JA TAVOITETYÖAIKA
TyövuoroVelhon avulla on helppoa seurata
työntekijöiden tavoitetyöaikaa halutuilla jaksoilla ja varmistaa, että työntekijöille suunnitellaan sopivasti työtunteja. Tase-toiminto

Työvuorojen suunnittelunäkymä

pitää huolen työaikapankin saldon seurannasta. Se mahdollistaa myös aikahyvitysten
hyödyntämisen ja toimialasta riippuen myös
erilaisia vuorolisiä voidaan hyvittää vapaaaikana.

KERTYMÄT JA YHTEENVEDOT
Kertymätietoja voidaan tarkastella kätevästi
eri aikaväleiltä työntekijä- ja työpistekohtaisesti. Palkanlaskentajakson yhteenvedosta
nähdään nopeasti jakson tiedot työntekijätasolta yrityskohtaisiin tietoihin.

KORKEA TIETOTURVA
Ohjelman käyttöympäristö ja palveluiden ylläpito on turvattu 24 tuntia vuorokaudessa.
Ohjelman tiedoista otetaan varmuuskopioita useita kertoja päivässä, joten asiakkaan
ei tarvitse huolehtia tietojen säilymisestä.
Kaikki tietoliikenne asiakkaan ja TyövuoroVelhon välillä liikkuu salattuna, aivan kuten
verkkopankkeja käytettäessä.

Palkanlaskentajakson yhteenvetonäkymä

Pretax Velho Oy on vuonna 2002 perustettu jyväskyläläinen ohjelmistoalan yritys, joka on
erikoistunut internetin kautta käytettävien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Palvelut tehostavat työajanhallintaa, palkkatapahtumien ilmoittamista sekä työvuorosuunnittelua suoraan netin kautta, ilman ohjelmistoasennuksia.
Pretax Velho Oy on osa Accountor Groupia, joka on Pohjois-Euroopan suurin talouden- ja
henkilöstönohjauksen palvelujen tuottaja. Noin 2 200 asiantuntijaamme palvelevat yli 30 000
asiakasta kahdeksassa maassa.
Accountor Groupin pitkä toimintahistoria ja markkinajohtajuus ovat paras osoitus palveluiden monipuolisuudesta ja korkeasta laadusta.

Tutustu palveluun, tilaa ilmaiset testitunnukset.

puh. 020 744 2666 / tuki@tyovuorovelho.com

