
 

  !פתרון נייד הוא מעקב הנוכחות החדש

Ramco HCM on Cloud ,יכולותכעת עם  GPSו -NFC 

פתרון חדש המיועד לתת מענה לעסקים בעלי כוח עבודה הפרוס ברחבי  •
במקומות רבים או הזקוקים לנהל המחזיקים במשרדים קטנים , העולם

 'ת עבודה מאובטחות במיוחד וכדועות העובדים בסביבומעקב אחר תנו
 שילוב חלק ופשוט ותיעוד של נתוני זמן תמאפשר' נוכחות חכמה 'התכונה •

 ונוכחות לעיבוד משכורות

CHENNAI ,2014,  בפברואר17, הודו/PRNewswire /-- 

Ramco Systems ,מתן שירותי חברת מוצרי תוכנה לארגונים המתמקדת ב
ERP ,HCMו -Aviationהכריזה היום כי פתרון, בטאבלטים ובסמארטפונים, נן בע 

ניהול ( HCM on Cloud Ramco, כישורים המקיף שלההוניהול משאבי האנוש 
 NFCועם תמיכת ) מערכת מיקום גלובלית (GPSיהיה כעת זמין עם , )הון אנושי

 Ramco HCMתאפשר חברת , ו זלתכונההודות . )תקשורת טווח אפס(
 NFCללקוחותיה לתעד את זמני העבודה ואת הנוכחות של עובדיהם בהתבסס על 

 .מעקב וקיום אינטראקציה עם העובדים ברמות שונות, למטרת אימות

 :לחץ על, ולטימדיה לעיתונותלצפייה בהודעת המ

 kiosk-attendance-new-mobile-systems-ramco-65006/mnr/com.multivu.www://http  

לתת  כדישבה עובדים רבים נמצאים בתנועה , בסביבה עסקית המשתנה כל העת
הצורך לערוך מעקב אחר נוכחות , מענה לצרכים עסקיים במיקומים מרוחקים

. העובדים ולשלב נתונים אלה ברישומי מערך המשכורות הפך לאתגר של ממש
 בתי העסק מתקשים לצפות בהתפלגות כוח העבודה שלהם בכדי לתכנן ,בנוסף

 .את הקצאת המשאבים ביעילות

, מגנטייםכגון כרטיסים ביומטריים ו, ושיממערכות מיפוי נוכחות נפוצות בש
 לשימוש ות מותאמן השקעה יקרה ואינותמצריכ, ן באפשרות השימוש בהותמוגבל

 עם מערכת ניהול Ramco HCM פתרון. במקרה של כוח עבודה מבוזר גיאוגרפית
מיועד לתת מענה לנקודת חולשה זו , NFC- וGPSהנוכחות שלו המבוססת על 

 .כדי לראות כיצד תכונה זו פועלת צפה בסרטון. בארגונים

 ל"מנכ, Virender Aggarwal מרהוסיף , בדבריו על אודות התכונה החדשה
Ramco Systems ,"Ramco ארגון 'לניהול שמטרתו לסייע  מניעה מהלך

אשר , ")אינטרנט של דברים ("Internet of Things שלחדש הבעולם . 'דיגיטלי
ונית המאפיינת את אנו מנצלים את התזוזה הטקט,  כיוםהופך למגמה השלטת

. לספק יתרונות עסקיים בצורה שלא הייתה כלל אפשרית עד כה כדי הטכנולוגיה



 

הכולל אנשים צעירים שנולדו מעט לפני , עם הצגתו של גל חדש לכוח העבודה
מנהלי משאבי אנוש מחויבים לבחון מחדש את המערכות , מילניוםפתיחת ה

- וGPSעם השקת מערכת הנוכחות המבוססת על . הקיימות העומדות לרשותם
NFC , אנו מספקים לארגונים בעלי כוח עבודה מורכב טכנולוגיה חדשה שנותנת

 ".חיוב וטיפול במשכורות, מענה לצרכים שלהם בתחומי נוכחות

Ramco HCM on Cloud הוא פתרון מקיף המכסה את כל היבטי מחזור החיים 
כנון ת, פיתוח העובד, ניהול כישורים, גיוס, ניהול כוח העבודה: של העובד

  .משכורות והטבותהקצאת כוח העבודה וכן מערך 

  :Ramco Systemsאודות 

, ERPפתרונות  ששווייה מיליארד דולר ומציעה Ramco Group-החברה שייכת ל
HCM ,MRO ,M&E ,SCM ,CRM ,ניהול , ניהול שירותים, שירותים פיננסיים
ניהול פרוייקטים ושירותי ניתוח למגוון ענפים אנכיים , בקרת תהליכים, נכסים

, הציבורי ובקהילה באמצעות המודל המתאים ביותר לשימוש כיום, בסקטור הפרטי
מאלף  בלמעלה Ramco משתמשי 150,000-ברחבי העולם ישנם למעלה מ. הענן

, קנדה, ב"ארה,  סניפים הממוקמים בהודו20החברה מנהלת . ארגוני לקוח
 .פסיפיק- דרום אפריקה ואסיה, ת"המזה, אוסטרליה, אירופה

 com.ramco.www://httpבקר באתר , לקבלת מידע נוסף
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