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Rubriik: Personalitarkvara firmad luubi all
Taavi personaliprogrammil kõik ühes kohas
Dorel Kangur, milliseid funktsioone hindavad teie kogemuse põhjal kasutajad kõige enam
Taavi personaliprogrammi juures?
Meie kas uta jad hinda va d eelkõige se da, et töötaja te andme d on kä ttesaa da vad ühest kohast.
Taavi pe rs ona lita rkvara võima ldab säilita da töötaja te andme id ühes koha s süs te matiseeritult
ja korras tatult. Tarkvara halda b korre ktselt kogu pers onaliarves tuse nüa nss ide rikast valdkonda
alates töötaja te isikukaartide st, tööle pingutes t, tööle pingu lisa dest kuni erine va t liiki
puhkuse perioodide ja autom aatse puhkuse võla arvestuse ni vä lja.
Enne ta rkva ra kas utuse le võttu as uvad töötajate a ndme d ette võte tes ta valiselt la iali e rine vate
tarkvara de va hel, näite ks Word, E xcel jm. Taa vi pers onaliprogra m mis on äärm iselt m uga v
vaa data kõiki tööta ja andme id te ma kaardilt. Lihtne on tea da saa da nä ite ks, kui pal ju on töötaja
m ingi pe rioodi jooksul haige olnud ja mille tõttu või kui palju on tööta ja mingi perioodi jooks ul
puhanud ja m is liiki need puhkused on olnud.
Selliste a ndmete lihtne kättesaa da vus võib anda äärm iselt huvitava t infot tööta ja kohta ning
annab võim aluse ette võtte töötaja te andme te edas ise ks ana lüüs imise ks.
Kuna pers onalitöö a ndmeid on äärmiselt palju ja erine vatest va ldkonda dest, näite ks tööta jate
haridus, te rvise kontroll, töötajate huvid ja hobid, la pse d, viisa d jne, siis vä ga oluline on, et
progra m m is on kõik nee d erine va sis uga a ndme d korras tatult ühes t kohast m uga valt
kättesaada va d ja hallata vad.
Taavi pe rs ona liprogra m m is on m uude vä ga pa ljude funktsioonide seas ka tööle pingute
koosta mine ja trükkimine, m is on inte greeritud Wordi progra m m iga ja puhkuse võla arvestus,
m ille sea dusa ndlus m uutus se oses uue tööle pingu sea duse ga alates se lle aasta a lguses t. Oluline
on ka see, et Taa vi Pers onal on inte greeritud Taa vi Palk ja Taavi T ööae g progra m mide ga.
Üks tähtsa maid asja olus id on see, et tarkva ra pideva lt uuenda takse ja ta sisa lda b viimast infot
seaduse m uuda tuste kohta. Vä he tä htis pole ka arua ndluse hulk ja kvaliteet. Taa vi
pers onaliprogra m m is on üle 500 erineva s is uga a rua nde.
Taavi pe rs ona liprogra m m s isalda b näite ks ka kohus tus likku aruandlust sta tistikaa metile, mis
hoia b kokku hulga pe rs ona litööta ja aega.
Kuna pers onalia rves tus sisalda b sa geli firma le ainuom aseid a ndm eid, on sa geli abiks
spets iaalselt firm a va jadus te järgi koosta tud erila he nduse d, m ida me ie klie ndid sa m uti vä ga
hinda vad.
Mis on arenguruum?
Alati saa b progra m m i kas uta mis t te ha m uga va ma ks, et info tule ks kas utaja le kä tte veelgi
kiire mini ja vee lgi m ugava m al kujul. Kui e tte võttes on üle 1000 töötaja, siis m uutub ää rmiselt
olulise ks m ugav tööriis t ehk s iis a ntud juhul kas utata v tarkvara.
Milliseid funktsioone on plaanis
juurde luua?
Plaa nis on Taa vi pers onaliprogra m mi tihe da malt inte greerida Taa vi tööajaarves tusega ja
arenda da töötajate värba m ise funktsionaals us t.

Millistele ettevõtetele see kõige paremini sobib?
Kuna kõikides ettevõtetes on va ja tööle võtta uusi inimesi, koosta da ja trükkida tööle pinguid,
arvesta da, palju töötajal on õigus saa da puhkust, siis Taa vi pers onaliprogra m m s obib kõikidele
ettevõtetele, nii vä ikestele kui ka keskm iste le ning ka Eesti mõistes s uurtele.
Kuidas positsioneerite end teiste sarnaste tarkvarade hulgas?
Taavi pe rs ona liprogra m m i on võima lik sises ta da vä ga palju erineva id andme id e tte võtte
tööta jate kohta, sa m uti on progra m m is pa lju arua nde id, mis võima lda va d saa da infot m itte
ainult he tkeseis u kohta, va id ka ajas ta gasi. See tõttu positsioneeriks progra m m i ühe ks s uure ma
funkts ionaalsusega pers onaliprogra m miks Eestis.
Milliseid nõudmisi esitab turg tulevikus personalitarkvaradele – kas oleme tänapäeva
tasemel?
Tarkva ralt oodata kse alati uute te hnoloogiate ga kaasa s kä imis t ja klie ntide m uutuva te
vaja duste ga koha ndumist. Nii on see tõe nä oliselt ka tulevikus. Me ie ees märk on a lati olnud
kiiresti ja paindlikult kas utajate vaja duste ga kaasas käia ja s obivaid la he ndusi pa kkuda. Selline
lähe ne mine taga b ta rkvara pide va are ngu.
Kuidas masu on teie tegevust mõjutanud?
Mas u on olnud meie e tte võtte le äärmise lt töörohke aeg, kuna seaduse d on pideva lt m uutunud
alates 1. ma ist 2009. Ole me selle aja jooks ul a ndnud välja pa lju rohke m seaduse m uudatuste st
tingitud uus i versioone kui eelmis tel aasta tel. L isa ks ole me olnud toe ks om a klie ntide le ja
andnud e ndast parim a, et aidata neil se lles pide valt m uutuvas olukorras orie nteeruda ja hästi
oma tööga ha kka ma saa da.
Kui palju kliente teil on?
Prae gu on me il 1494 klienti e hk siis pis ut alla 1500.
Vaba kommentaar
Kui ette võttes on kas utusel nii pers onali-, tööa jaarvestuse kui ka pa lga progra m m , on võima lik
luua efe ktiivne tarkvaras üstee m, m is ta ga b õigeaegse ja õige info kä ttesaa da vuse kõikidele, kes
seda ette võttes vaja vad.
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