
Nova rešitev za enostavnejše planiranje dela

Kadris 4 RIS – Planiranje in razporedi

Najbrž ste že nekaj časa uporabniki ekspertnega modula za pripravo planiranega razporeda 

dela vaših zaposlenih, a vam še vedno preglavice dela podatek o količini časa, ki ga je posa-

mezni zaposleni preživel na določenem delovišču. Z enim od aktivnih uporabnikov modula 

smo razvili rešitev, ki bo zaposlenim olajšala registriranje dogodkov, vam pa seštela čas na 

posameznem delovišču glede na plan. Zaposleni se bodo registrirali samo ob prihodu ter 

odhodu, vse ostalo pa bo opravil posodobljen ekspertni modul Planiranje in razporedi.

Infografika prikazuje planirano delo 
enega izmed zdravnikov, katerega 
planirano delo vključuje različne vr-
ste dela (redno in nadurno delo, de-
žurstvo), ki se razteza čez dva dneva. 
Posebnost, ki jo najbrž poznate tudi vi, 
poleg že omenjenih različnih vrst dela 

vključuje tudi razpored v različne am-
bulante. Sistem Kadris 4 po opravlje-
nem delu lahko tak plan samodejno 
razdeli na različne vrste dela in različ-
na stroškovna mesta, od zaposlenega 
pa se pričakuje registracija zgolj še ob 
prihodu in odhodu z dela.
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Oglejmo si primer iz prakse:

06:50 - prihod (zaposleni se registrira)

06:50–15:20 - redno delo

15:20–19:20 - nadure

19:20–00:00 - dežurstvo

00:00–07:20 - dežurstvo

07:20–16:00 - redno delo

16:00 - odhod (zaposleni se registrira)
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Kadris 4 RIS – Planiranje in razporedi

Četrta pot
Smo specialisti za IT rešitve (registracija 

delovnega časa, kadrovska evidenca, 

obračun plač, kontrola dostopa). Naše 

rešitve uporablja preko 1200 slovenskih 

podjetij in ustanov vseh velikosti.

Kontakt
Če vam sedanji način registracije ne po-

kriva celotnega procesa in imate še vedno 

preveč dela z razporejanjem, potem pokli-

čite katerega od naših poslovnih partner-

jev in se prepričajte, da lahko rešite pre-

cejšnji del vaših trenutnih težav.

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ 

Planina 3 | 4000 Kranj | Slovenija 

Tel.: 04 280 66 60

prodaja@cetrtapot.si

www.cetrtapot.si
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Ključne lastnosti:

 Tedensko, mesečno ali letno 

planiranje

 Generiranje plana za poljubno 

obdobje

 Uporaba bližnjic za hitro in 

enostavno delo

Komu je namenjen modul?
Podjetjem in organizacijam, ki se 

soočajo z večizmenskimi delovnimi 

procesi, dinamičnimi razporedi dela, 

zakonskimi in internimi omejitvami 

razporedov ter kompleksnemu siste-

mu obračunavanja plač. Posebej ga 

priporočamo za bolnišnice, zdravstve-

ne domove, domove za ostarele, soci-

alno skrbstvo, turizem in proizvodnjo z 

večizmenskim delom.

 Hitri popravki plana na dnevni ravni

 Sledljivost vseh sprememb plana

 Povezava plana z registracijo 

delovnega časa

 Kontrole zakonskih omejitev

Enostavno izdelajte tedenski, mesečni ali 

letni plan za vse vaše zaposlene. Planira-

te lahko po urnikih, deloviščih in delovnih 

mestih. Sistem bo s kontrolami zakonskih 

omejitev poskrbel, da se pri planiranju ne 

boste zmotili.

Z optimizacijo zahtev po posameznih 

deloviščih modul omogoča načrtovanje 

potreb za nemoten potek delovnih pro-

cesov in najboljšo možno izkoriščenost 

delovnega časa zaposlenih.

Programski modul Planiranje in razporedi omogoča 
enostavno registracijo delovnega časa, samodejno 
razporejanje in hitre popravke. 

Slika je simbolna.
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Omogoča
upoštevanje vseh pravil 

Zakona o delovnih razmerjih!

100 %
GARANCIJA PODPORE!

Skladno z GDPR
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