PERSONNEL MANAGER
Oavsett om du arbetar med personaladministration på heltid eller om detta är en mindre del
av en redan ansträngd arbetsbörda så är Personnel Manager ett redskap som underlättar
arbetet för dig. Det kräver inte att du ska vara en IT expert, du kommer igång snabbt och enkelt.
Det användarvänliga gränssnittet och flera lättanvända guider för att skapa rapporter etc gör
även de mest komplexa uppgifter enkla.
Personnel Manager innehåller allt du behöver för att hantera information om de anställda
effektivt - en omfattande databas, inbyggd ordbehandlare, rapport- och grafikgenerator,
inbyggd dagbok. Möjligheten att enkelt ändra databasen och komplettera med egna uppgifter
och att skapa rapporter samt skräddarsy skärmar gör att Personnel Manager lätt kan
anpassas till dina behov.
Över 20 olika
formulär för varje
anställd

Lätt att importera/exportera
data från andra program

Lagra och hämta data om
tidigare anställda med en
enkel arkivfunktion.

Flera valutor - klar för Euro
Personnel Manager tillåter användning av upp
till tre valutor samtidigt. Omräkningskurserna
kan lätt ändras av användaren.

Anpassa själv
formulär för
varje användare

Spara kopplade
dokument till varje
skärm

En musklick - för
att exportera data
till Excel

Kraftfulla säkerhetsrutiner
Du kan kontrollera tillgången till informationen i
systemet. För varje användare kan du bestämma vilka
fält, formulär, databaser de skall kunna se, eller ändra.
Det finns även loggfunktioner för att följa upp
användningen av systemet.

Enkel rapporthantering
Analysera data och påvisa trender med hjälp
av rapportguiden. Personnel Manager innehåller över
170 fördefinierade grafer och rapporter. Dessa kan
ändras och kompletteras och du kan skapa ett
obegränsat antal egna.

Omfattande
on-line hjälp

Sparar pengar åt företaget
• Analyserar frånvarokostnader
• Underlättar att lagar och
bestämmelser följs
Sparar tid
• Minskar rutinarbetet
• Frågor besvaras med ett musklick
Gör Er bättre organiserade
• Anställda får avtal och rapporter i tid
• Minimerar pappersarbetet

PERSONNEL MANAGER
NY INTEGRERAD MODUL - SCREEN DESIGNER
Den nya integrerade Screen Designer, gör det möjligt att snabbt och enkelt anpassa Personnel Manager till den egna
verksamheten. Befintliga fönster kan lätt anpassas, fält kan tas bort eller läggas till. Allt eftersom behoven uppstår, kan
man också skapa valfritt antal helt nya fönster. Härigenom kan alla företag, till ett ovanligt lågt pris, dra nytta av ett
verksamhetsanpassat PA-system.
SYSTEMKRAV

Integrerad ordbehandlare
Du kan använda den inbyggda ordbehandlaren (eller
Microsoft Word) för snabb och effecktiv korrespondens med
de anställda. Personnel Manager innehåller ett stort antal
färdiga brev, anställningsavtal mm som du kan ändra. Du
kan även själv skapa ett obegränsat antal brev eller mallar.
Nu kan alla anställda få sina kontrakt och betyg i tid.

•
•
•
•
•

Windows 95/98/ME/2000/NT eller XP
Pentium P166 eller bättre
32MB RAM
60MB ledigt hårddiskutrymme.
Microsoft Office 97 eller senare (om
man inte använder
ordbehandlaren, kalendern eller
kalkylprogrammet som
finns i Personnel Manager)
• Fleranvändarversionen av Personnel
Manager fungerar på de flesta PCnätverk inklusive NT och Novell.

OLE LÄNKAR

Frånvarorapportering och semesterplanering

Automatisk bevakning av viktiga datum
Använd den inbyggda kalendern (eller Microsoft
Outlook) för att hålla reda på viktiga datum.
Bevakningar i kalendern kan skapas direkt från alla
skärmar i systemet.

Flera valutor - klar för Euro
Personnel Manager tillåter användning av upp till tre valutor samtidigt.
Omräkningskurserna kan lätt ändras av användaren.

Lätt att kundanpassa
Med en inbyggd funktion för att göra egna formulär, kan du ändra de
befintliga och skapa obegränsat antal nya formulär med den information om
de anställda du vill ha i systemet.

Arbetstider
Med en registrering av arbetstider kan du också kontrollera att verksamheten
följer bestämmelser inom detta område.
Personnel Manager finns för närvarande i åtta språkversioner. Detta är den
svenska versionen som är översatt och anpassad till svenska förhållanden.

• Personnel Manager innehåller egna
program för ordbehandling, kalkyl och
kalender, men kan också länkas
dynamiskt med följande applikationer:
• Ordbehandlare:
MS Word 95 eller senare
• Kalkylprogram:
MS Excel 95 eller senare
• Kalender: MS Outlook 95 eller senare

SERVRAR
• Fleranvändarversionen av Personnel
Manager kan köras på följande
nätverksoperativsystem:
• Novell NetWare 4.11 eller högre
• Windows NT4 Server
(service Pack 3 eller högre)

VARFÖR SKA ETT FÖRETAG VÄLJA PERSONNEL MANAGER?
• Personnel Manager effektiviserar det dagliga
PA-arbetet och spar tid och pengar.
• Personnel Manager hjälper företag att lättare
identifiera de för företaget viktigaste PA-frågorna
och prioritera arbetet med dessa.
• Personnel Manager är lätt att installera och gör
att man snabbt kommer igång.
• Personnel Manager är lätt att använda, då den
kan anpassas så att den 100%-igt speglar
organisationen och personalfunktionens behov.

För ytterligare information kontakta:

XnX Data AB
Box 6058, 192 06 SOLLENTUNA
Tel: 08-626 71 00
Fax: 08-626 71 01
E-post: info@xnxdata.se

