Rozliczanie Czasu Pracy w PRODUKCJI – program komputerowy
Przykłady.
Rozliczanie akordu – wg. ilości (czyli kwoty za wykonanie 1 sztuki) lub (i) czasu (czas
wykonania 1 sztuki).
Rozliczenie wg. parametrów technologicznych operacji lub (i) indywidualnych stawek
pracownika.
Info: Program w opcji LISTA PŁAC wykazuje wszystkie parametry. O tym które stanowić będą
podstawę wynagrodzenia decyduje firma.
Poniżej przykład rozliczenia wg. kosztu wykonania 1 sztuki. W raporcie podawane są 2 kwoty: jedna
wynikajacaz technologii 50 zł i druga z indywidualnej stawki pracownika 20 zł.

Podobnie będzie, gdy zadeklarujemy technologiczny CZAS/SZTUKĘ I (LUB) indywidualną stawkę
czasu/sztukę.

Rozliczanie wg. DNIÓWKI

Rozliczanie CZASU – swobodne.
Podobnie jak poprzednio, w Raporcie pokazywane są parametry technologiczne oraz w tym
przypadku DNIOWKI.
Program Rozliczanie Czasu Pracy GOLD dobrze jest traktować, jako elastyczne narzędzie pracy przy
rozliczaniu produkcji. Własne definiowanie jednostek jak i dokładność wprowadzanych
parametrów pozwala precyzyjnie dopasować aplikację do indywidualnych potrzeb. W wielu
branżach sposób rozliczania czasu pracy jest mieszany: akord przy maszynie przeplata się ze stawką
godzinową ( przykładowo w przetwórstwie gdzie rozlicza się pracownika od kg. , ale w procesie
występuje mycie pojemników taryfikowane godzinowo). Poprzez właściwe zdefiniowanie operacji
lub (i) produktu (tematu) można rozliczać pracę na wydziale produkcyjnym na różne sposoby.

Na przykładzie: Rozliczanie GODZINOWE swobodne.
Bywa, że pracownik nie zawsze jest przypisany do jednego stanowiska, lecz wykonuje czynności
niezdefiniowane w planie technologicznym. Dotyczy to wszelkich prac pomocniczych, wykonywanych
wg aktualnej potrzeby. W tym przypadku można zdefiniować dodatkową operację dla danego
tematu , np.STAWKA GODZINOWA, gdzie definiujemy parametry stawki za godzinę .
Innym rozwiązaniem jest zdefiniowanie NOWEJ OPERACJI jako „inne stawki godzinowe” i operację w
tym temacie: „inne stawki godzinowe” . Wówczas wybieramy ten projekt i związaną z nim

operację. Drugie rozwiązanie można stosować uniwersalnie, dla taryfikacji prac nie związanych z
wybranym tematem/projektem (np. sprzątanie hali produkcyjnej etc.)

W opisanym sposobie liczenia dobrze jest zadeklarować parametr dokładności sztuk z na 0,1 lub 0,01.
Wówczas podczas wpisywania danych o czynnościach używamy okna ilości ( w przypadku rozliczania
pracownika stawką „swobodną”) do precyzyjnego zadeklarowania czasu wykonanej przez niego
czynności.

