Työvuorovelho.com
Tehokas työkalu työvuorosuunnitteluun ja palkanlaskennan tueksi

Työvuorosuunnittelu ja siihen liittyvä
erilaisten muuttuvien tekijöiden huomiointi on usein monimutkaista; vuoroja
saatetaan tehdä eri pisteissä, tai henkilöitä täytyy resursoida eri tehtäviin.
Jotta työajan ja henkilöstön hallinta
olisi selkeää ja toimivaa, organisaatio
tarvitsee tehokkaan työkalun.
TyövuoroVelho on erinomainen ratkaisu
haasteeseen, ja se soveltuu kaikenkokoisille toimijoille, aina muutaman
hengen yhteisöistä tuhansien työntekijöiden organisaatioihin. TyövuoroVelhoa
käyttämällä voidaan säästää työvuorosuunnittelussa aikaa ja kohdentaa
vapautuvat resurssit keskeisiin ydintoimintoihin.

SELAINPOHJAISUUS
TyövuoroVelhon selainpohjaisuuden ansiosta
ohjelman käyttö ei ole paikkasidonnaista, vaan
työvuoroja voidaan suunnitella joustavasti
koska tahansa, missä vain internetyhteys on.

HELPPOKÄYTTÖISYYS
Perustoiminnot ovat nopeasti omaksuttavissa
ja ohjelma soveltuu hyvin myös henkilöille,
joilla on vähemmän kokemusta tietokoneen
käytöstä.

PALVELEVA ASIAKASTUKI
TyövuoroVelhon asiakastuki on saanut
vuosi toisensa jälkeen asiakkailta kiitosta
erinomaisesta ja laadukkaasta palvelusta.
Ystävällinen ja asiantunteva henkilökuntamme
on tavoitettavissa normaalipuhelun hinnalla
arkisin toimistoaikana, joten mahdollisissa
ongelmatilanteissa avun saanti on nopeaa ja
mutkatonta.

LASKUVIRHEIDEN ELIMINOINTI
TyövuoroVelhon avulla voidaan eliminoida
mahdolliset laskuvirheet. Kun työvuorot

on kirjattu ohjelmaan, TyövuoroVelho pitää
luotettavaa huolta laskelmista ja ylimääräiset
muistilaput ja laskukoneet voidaan unohtaa.

TULOSTEET
TyövuoroVelhosta saadaan pdf-tulosteet
työvuorolistoista kätevästi hiirtä klikkaamalla.
Tehty työvuorosuunnitelma siirtyy paperille
selkeästi luettavassa muodossa ja tarvittaessa
voidaan tulostaa työntekijöille myös omat,
henkilökohtaiset työvuorolistat – tai toimittaa ne
heille suoraan sähköpostitse automaattiviestillä.

PALKANLASKENTAAN
TARVITTAVAT TIEDOT
Ohjelmasta saadaan suoraan kaikki
palkanlaskentaan tarvittavat tiedot.
TyövuoroVelho laskee valmiiksi eri
työehtosopimusten mukaiset lisiin oikeuttavat
tunnit, minkä jälkeen tiedot tarvitsee vain
lähettää palkanlaskentaan. Asiakkaan
halutessa voidaan sähköistää koko prosessi
työvuorosuunnittelusta palkanlaskentaan,
jolloin palkanlaskija voi noutaa tiedot
sähköisessä muodossa.

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

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.

TYÖVUOROTOIVEET JA
-AUTONOMIA – MYÖS MOBIILISTI
TyövuoroVelhossa on mahdollista antaa
työntekijöille oikeuksia tarkastella
työvuorolistoja, jättää työvuoro-/
lomatoiveita, tai tarvittaessa jopa suunnitella
omia työvuoroja. Työntekijöille voidaan myös
antaa oikeudet kirjata omat toteutuneet
työtuntinsa. Työntekijäoikeuksia on
mahdollista räätälöidä eri henkilöille tarpeen
mukaan, ja käyttö onnistuu myös mobiilisti.

ESIMIEHEN
MOBIILIKÄYTTÖLIITTYMÄ
Esimies pääsee myös älypuhelimen kautta
tarkastelemaan ja käsittelemään työvuoroja
ja mm. valmistamaan palkanlaskentajakson.
Myös uuden työntekijän lisääminen ja
henkilötietojen muokkaus onnistuvat
mobiilisti käden käänteessä.

KELLOKORTTI
TyövuoroVelhoon voidaan liittää
lisäpalveluna selainpohjainen kellokortti,
jonka avulla toteutuneet työtunnit voidaan
tehtyjen työaikaleimausten perusteella
viedä ohjelmaan. Kellokortti mahdollistaa
reaaliaikaisen työajanseurannan ilman kalliita
leimauslaitteita – joko mobiilisti tai kiinteästä
työpisteestä.

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

KERTYMÄT JA YHTEENVEDOT

Jos 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.

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

KORKEA TIETOTURVA
TASE JA TAVOITETYÖAIKA
TyövuoroVelhon avulla on helppoa seurata
työntekijöiden tavoitetyöaikaa halutuilla
jaksoilla ja varmistaa, että työntekijöille
suunnitellaan sopivasti työtunteja. Tasetoiminto pitää huolen työaikapankin
saldon seurannasta. Se mahdollistaa myös
aikahyvitysten hyödyntämisen ja toimialasta
riippuen myös erilaisia vuorolisiä voidaan
hyvittää vapaa-aikana.

Selkeys - heti katsoessaan
ymmärsi, mitä ohjelmalla
tehdään ja miten. Hyvin
helppo ottaa käyttöön.
– Armi Parviainen, Oulun
ensi- ja turvakoti ry

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.

Otimme ohjelman ensin
koekäyttöön ja siitä se lähti.
– Satu Åkerman, Kajaanin 1
Apteekki

Lopulliseen valintaan vaikuttivat ohjelman loogisuus, hinta ja ystävällinen
ja avulias palvelu. – Seija
Rauhala, MedInari Oy

Kysy lisää ja
tilaa demo!
0400 280 238
velho.myynti@accountorhr.fi

