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סוגי מידע של ניהול זמן PA61 +PA30
• סוג מידע  – 0007לו"ז עבודה מתוכנן
בסוג מידע זה מגדירים לכל עובד את הנתונים הבאים:
לו"ז עבודה מתוכנן ,סטאטוס דיווח זמן ,אחוז העסקה
וסמן של עבודה חלקית .בנוסף ,בסוג מידע זה מוצגים
נתונים סטטיסטיים של שעות עבודה תקופתיות לעובד (
שעות שבועיות ,שעות חודשיות ושעות שנתיות )
שמקורם בהגדרות של לו"ז העבודה המתוכנן.
• סוג מידע  – 2001היעדרות
סוג מידע זה משמש להקלדת היעדרויות .בכל דיווח
היעדרות יוזנו הנתונים הבאים :סוג היעדרות ,תאריך,
שעת התחלה ,שעת סיום או לחילופין יום מלא.

סוגי מידע של ניהול זמן :PA61 +PA30
• סוג מידע  – 2002נוכחות
סוג מידע זה משמש להקלדת נוכחויות מיוחדות (השתלמות/קורס וכו').
בכל דיווח נוכחות יוזנו הנתונים הבאים :סוג נוכחות ,תאריך ,שעת
התחלה ,שעת סיום או לחילופין יום מלא.
• סוג מידע  – 2006מכסות היעדרות
בסוג מידע זה מנוהלות מכסות ההיעדרות של העובד ( חופש ,מחלה
וכדומה ) .לכל מכסה ינוהלו הנתונים הבאים :סוג המכסה ,זכאות ,ניצול,
יתרה שלילית מקסימאלית .החיסור מהמכסה מתבצע אוטומטית בעת
דיווח היעדרות עם סוג היעדרות המקושר למכסה.

סוגי מידע של ניהול זמן :PA61 +PA30
• סוג מידע  – 2007מכסות נוכחות
בסוג מידע זה מנוהלות מכסות הנוכחות של העובד ( שעות נוספות
וכדומה ) .לכל מכסה ינוהלו הנתונים הבאים :סוג המכסה ,זכאות ,ניצול,
יתרה שלילית מקסימלית .החיסור מהמכסה מתבצע אוטומטית בעת
דיווח נוכחות עם סוג נוכחות המקושר למכסה.
• סוג מידע  – 2011אירועי זמן ( שעון )
בסוג מידע זה מנוהלים אירועי זמן המגיעים משעוני הנוכחות .הנתונים
מועברים לסוג מידע זה ישירות משעוני הנוכחות .ניתן להשלים או לתקן
דיווחים ידנית אך המערכת שומרת תיעוד אודות התיקונים .הנתונים
הנשמרים בסוג מידע זה הם :תאריך העברת כרטיס הנוכחות ,סוג
האירוע ( כניסה ,יציאה ,קריאה חריגה וכו' ) ,שעת האירוע וסיבת האירוע.
• סוג מידע  – 2012מאפייני העברת שעות עבודה (זמן)
סוג מידע זה מאפשר להעביר נתונים ישירות לתוך ריצת הערכת הזמן.
בסוג מידע זה יעשה שימוש עבור הזנת זכאויות ניהול זמן שונות לעובד (
נסיעות ,כוננות וכדומה ).
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