Čas a lidé. To nejcenější
a zároveň nejdražší
čím vaše firma disponuje.

Správce IT

HelpDesk

Aktivity

Aplikace Aktivity monitoruje činnosti
prováděné na PC a pravidelně vás
informuje o:
používaných aplikacích a jejich skutečnému využití a vytěžování,
navštěvovaných internetových doménách,
skutečné práci s hardwarem (USB, tiskárny).

Díky aplikaci
Aktivity máte
každý den přehled
o skutečných
aktivitách vašich
zaměstnanců.
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Aktivity

Aktivity jsou aplikací, která podporuje progres vaší firmy v oblasti:
BEZPEČNOSTI firemního know-how a citlivých interních dat. Veškeré dění ve firmě pro vás bude zcela
průhledné. Snadno získáte úplný přehled o tom, kdo a jakým způsobem nakládá a manipuluje s citlivými
interními daty.
ZEFEKTIVŇOVÁNÍ produktivního času vás i vašich lidí. Díky pravidelnému a dlouhodobému přehledu
o aktivitách svých zaměstnanců dokážete lépe pracovat s fondem pracovní doby. Můžete nechat své lidi
pracovat v době, kdy jsou nejproduktivnější a porady, školení nebo hromadné dovolené organizovat v době,
kdy jejich produktivita klesá.
ÚSPOR na tiskových nákladech. S jedinou aplikací budete mít perfektní přehled o tom, kdo, co a kdy tiskne.
KONKRÉTNĚJŠÍ MOTIVACE A PRÁCE S LIDMI. Poznejte lépe své lidi a budete při jejich motivaci
efektivnější. Stačí jediné - znát jejich aktivity v pracovní době.

Díky aplikaci Aktivity máte každý den přehled o skutečných aktivitách vašich zaměstnanců. Dokážete lépe předvídat reálné vytěžování svých lidí a plánovat tak posily, porady
a školení. Dokážete cíleně pracovat s motivací a efektivitou práce každého konkrétního
člověka. Získáváte přesný přehled o dění ve firmě a lépe dokážete plánovat a podnikat
strategické kroky pro dlouhodobou prosperitu, růst a konkurenceschopnost vaší firmy.

Pohled na systém Aktivity
Systém Aktivity
Využití počítačů

Využití počítačů

neproduktivní čas

63 %

produktivní čas
nevyužitý čas

neproduktivní čas

18 %

22 %

produktivní čas

76 %

15 %

6%

Vytištěné dokumenty

nevyužitý čas

Vytištěné dokumenty
produktivita

70 % soukromé účely (fotografie, knihy ...)
30 % firemní účely (dokumenty, faktury ...)

náklady

10 % soukromé účely (fotografie, knihy ...)
90 % firemní účely (dokumenty, faktury ...)

MiCoS SOFTWARE s.r.o., Daliborova 426/25, Ostrava 709 00, IČ: 25900749
www.micos-sw.cz, obchodní oddělení: 597 089 234, technická podpora: 597 089 230

