Tervetuloa lukemaan TyövuoroVelhon uutiskirjettä!
Asiakastyytyväisyys on toimintamme keskeisiä kulmakiviä, ja kehitämme ohjelmaa jatkuvasti
asiakkailta saamamme palautteen perusteella. Tänä keväänä TyövuoroVelhoon on tullut paljon
uusia, käyttöä helpottavia ominaisuuksia. Lue lisää näistä uutuuksista sekä lähitulevaisuudessa
julkaistavista uudistuksista tästä uutiskirjeestä! Mikäli haluat lisätietoja tai neuvoja uusien
ominaisuuksien käyttöönottoon, otathan yhteyttä asiakastukeemme, p. 020 744 2666 (ark. klo
8-15:30) tai tuki@tyovuorovelho.com.

Työntekijän uusi
mobiilikäyttöliittymä mahdollistaa Velhon käytön yhä paremmin ajasta ja paikasta riippumatta
Uudella mobiilikäyttöliittymällä työntekijä voi
käyttää TyövuoroVelhoa
suoraan älypuhelimellaan.
Käyttöoikeuksista riippuen, työntekijä voi muun
muassa tarkastella tulevia
työvuorojaan, jättää
työvuorotoiveita tai kirjata toteutuneet työtuntinsa mobiilisti. Lisäpalveluna
mobiilikäyttöliittymään on
liitettävissä myös kellokortti, joka mahdollistaa
reaaliaikaisen työajanseurannan.

Suunnitelma ja toteuma reaaliajassa!
TyövuoroVelhon työvuorosuunnitelma ja
toteuma on saatavilla nyt
reaaliajassa. Sen sijaan
että toteutuneet muutokset kirjattaisi erikseen
jokaisen henkilön omille
sivuille, voit jatkossa pitää
näitä muutoksia yllä suoraan työvuorolistalla. Kun
alkuperäinen työvuorolista on suunniteltu, se julkaistaan, jonka jälkeen
kaikki muutokset kirjataan
toteutuneelle työvuorolistalle. Mikäli henkilö esimerkiksi sairastuu, nähdään heti vahvuuslasku-

reista, että nyt vuorolle
tarvitaan toinen tekijä.
Reaaliaikaisen suunnittelun lisäksi, uusi
rakenne mahdollistaa
toteumien kirjaamisen
työvuorolistoittain,
riippumatta palkanlaskentajakson pituudesta.
On siis mahdollista kirjata
toteumia reaaliajassa
työvuorolistoittain, vaikka
palkanlaskentajakso olisi
eri mittainen, ja palkanlaskentaan tarvittava
aineisto voidaan käsitellä
tarvittavan pituisena.

Työvuorolyhenteet
TyövuoroVelhossa uutta on myös työvuorolyhenteet; vuoroja voidaan suunnitella kellonaikojen sijasta
lyhenteitä ja värikoodeja käyttäen. Lisäksi, vuoroja on mahdollista filteröidä lyhenteisiin perustuen, eli
voidaan helposti ja nopeasti tarkastella esimerkiksi ainoastaan aamuvuoroja. Tämä mahdollistaa
monimutkaisten työvuorokokonaisuuksien laaja-alaisen hallinnan, ja antaa uusia mahdollisuuksia
nopeuttaa työvuorosuunnittelua ja listan hahmottamista.

Tulossa: Työvuorojen
automaattinen suunnittelu
Panostamme optimointijärjestelmän kehitykseen
voimakkaasti, ja se on osa Accountorin tarjoamia
työaikaratkaisuja vuoden 2019 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan automaattinen miehitys -toiminnallisuus, jonka arvioitu julkaisuajankohta on viimeistään kesäkuussa 2019. Toisessa
vaiheessa toteutetaan asiakkaan tapahtumahistoriadataan ja työmääräennusteeseen perustuva
optimointi, joka tullaan julkaisemaan viimeistään
joulukuussa 2019.

Mitä työvuorosuunnitelma
maksaa? Entä
mikä on miehitys suhteessa
asiakasmäärään?
Nämäkin tiedot saadaan
jatkossa TyövuoroVelhosta!
Kun ohjelmassa pidetään yllä
henkilöiden palkkaustietoja,
näitä tietoja voidaan hyödyntää työvuorolistan hinnan laskemiseksi. Lisäksi, ohjelmaan on tulossa mahdollisuus luoda laskuri, jonka
avulla voidaan seurata, että
jokaista viikkoa kohti on
suunniteltu riittävä miehitys
suhteessa asiakaslukumäärään.
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