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 דוחות ניהוליים
 

ניהוליים לשימוש המנהל )משתנה בין לקוח ללקוח(. הדוחות מוצגים במערכת סט של דוחות 
 בחלוקה לשלוש קטגוריות:

  מכיל דוחות שהנתונים בהם הינם לפני חישוב, לדוגמה: דיווחים  –נוכחות גולמי

 שגויים, יומן תיקונים.

  מכיל דוחות שהנתונים בהם לאחר חישוב יומי/חודשי,  –נוכחות מחושב

 חופשה, מחלה, שעות נוספות. לדוגמה: דוח ניצול

  לדוגמה, ימי הולדת ואלפון עובדים. –משאבי אנוש 

 על מנת להציג את רשימת הדוחות בוחרים בחוצץ דוחות ניהוליים:

 
 

 לאחר הבחירה בסוג הדוח יוצג מסך בו ניתן לבחור את הפרמטרים הבאים:

 

 טווח התאריכים הרצוי 

  כל העובדים )הכפיפים שלי והכפיפים שלהם(, עובדים  –האוכלוסייה המשתתפת

בחירת הכפופים לי ישירות או עובדים על פי בחירה מרשימה. במידה ונלחץ על כפתור 

 נוכל לבחור עובדים ספציפיים לדוח או את אחת מרשימות העובדים שיצרנו. עובדים

  סוג הפלט– HTML ,Excel  ,PDF .או ישירות להדפסה 
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דיווחי בדוחות מסוימים נוכל לבחור פרמטרים נוספים, המתאימים לסוג הדוח. לדוגמה בדוח 

 נוכל לבחור את כל סוגי ההיעדרות או היעדרות מסוימות בלבד: נוכחות והיעדרות

 

 
 

 .בצעעל מנת להפיק את הדוח לוחצים על כפתור 

 רשימת דוחות נפוצים
 

 נוכחות גולמי:
 

  דיווחי עובדים שעדיין לא אושרו על ידי המנהל -דיווחים לא מאושרים 

  דיווחי נוכחות והיעדרות לפי יום, כולל התייחסות לאישור  -נוכחות והיעדרות מרוכז
 מנהל וכן את פרטי המדווח )ניתן להפיק כדף נפרד לכל עובד(

  עובדים שחסרה להם כניסה ו/או יציאה ו/או דיווח יום שלם -דיווחי נוכחות חסרים 

 בדוח זה ניתן לבחור סמל ספציפי מדווח, לדוגמא כל העובדים  -נוכחות היעדרות  דיווחי
 שדיווחו חופשה בתקופה שנבחרה

  ניתן לבחור שגוי ספציפי, או מספר שגויים, לדוגמא כל העובדים שחסר  -דיווחים שגויים
 להם טופס אישור

  דיווחי ארוחות לפי עובד ויום -דיווחי ארוחות 

  כיל את כל הדיווחים הידניים שנעשו במערכת לעובד, כולל זמן דיווח מ -יומן תיקונים
 ופרטי מדווח )קובץ לוג(

  מכיל את סך הדיווחים הידניים לכל עובד -יומן תיקונים מסוכם 
  תמונת מצב של האצלות סמכות במערכת -דוח האצלות סמכות 

 
 

 נוכחות מחושב:
 

  יעדרות מכיל את מכסת ניצול זכות ויתרת הה -היעדרויות 

  נתונים מגיליון הנוכחות מפורטים ברמה יומית -נוכחות מחושבים יומי 

  נתונים מגיליון הנוכחות מסוכמים ברמה חודשית –נוכחות מחושבים חודשי 
 

 משאבי אנוש:

 מצבת עובדים 

 אלפון עובדים 

 ימי הולדת 


