
1100 zł – tyle w przeliczeniu na jedną zatrudnioną osobę może zaoszczędzić  
przeciętne przedsiębiorstwo, które korzysta z wydajnego systemu RCP.

NOWOCZESNE SYSTEMY RCP

F
O

T.
 M

A
T

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
S

O
W

E

rozliczać czas z podziałem na wykonywa-
ne czynności czy zlecenia.

MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Obecnie funkcjonalności wymienione 
wcześniej to niejako standard – nie tylko 
dla dużych firm i korporacji międzynaro-
dowych, ale też dla sektora MŚP. Według 
szacunków przeciętna firma traci rocznie 
ponad 1000 zł na osobę w wyniku braku 
wydajnego systemu RCP. Jeśli doliczyli-
byśmy trudno mierzalne koszty organiza-
cyjne, wartość ta byłaby dużo wyższa.

Współczesne rozwiązania RCP kła-
dą duży nacisk na szybką wymianę infor-
macji poprzez aplikacje mobilne, funkcje 
elektronicznego obiegu wniosków urlopo-
wych (e-WU) i delegacji , ale także ewiden-
cji pracy zdalnej, co nie jest bez znaczenia 
w czasie epidemii COVID-19.

Pracownik nie musi angażować działu 
HR pytaniami o wymiar dostępnego urlopu 
– wszystko może sprawdzić poprzez aplika-
cję w telefonie lub portal pracowniczy RCP, 
a powiadomienia o akceptacji wniosku 
o urlop otrzyma e-mailem lub SMS-em.

Podniesienie bezpieczeństwa jest re-
alizowane między innymi poprzez auto-

matyczny wydruk listy obecności (AWLO) 
lub mobilną listę ewakuacyjną (MLE).

PRZYSZŁOŚĆ
Współczesne systemy RCP pełnią waż-
ną funkcję w organizacjach, usprawnia-
jąc szereg procesów. Wydawałoby się, że 
już niewiele można wymyślić na tej płasz-
czyźnie, tymczasem rzeczywistość ciągle 
nas zaskakuje. Najnowszą ciekawostką 
powiązaną z systemami RCP jest możli-
wość integracji z terminalami do automa-
tycznego pomiaru temperatury ciała.

Kolejnym etapem rozwoju będzie po-
pularyzacja systemów, które nie wyma-
gają obsługi od strony użytkownika albo 
będzie ona minimalna. Wyobraźmy sobie, 
że wchodząc do pracy, nie musimy uży-
wać kart, a nasz telefon wita nas w pracy 
i podsyła listę ważnych spraw, proponu-
jąc możliwe rozwiązania. Dzięki rozwojo-
wi sztucznej inteligencji jest to możliwe, 
a wręcz już testowane.  

Tomasz Adamski

O dkąd na naszym ryn-
ku pojawiły się pierwsze 
elektroniczne systemy 
ewidencji czasu pracy, 
rozwiązania te bardzo 

mocno ewoluowały.
Miały one głównie wyeliminować pa-

pierowe listy obecności oraz wspomóc 
w rozliczaniu czasu pracy. Następnie do-
dano funkcje planowania czasu pracy 
i prostego raportowania.

Jednak to wszystko – mimo uprosz-
czenia tworzenia listy płac – nadal było 
za mało w stosunku do oczekiwań stawia-
nych przez rynek.

JAKOŚĆ DANYCH I AUTOMATYZACJA
Dalszy rozwój dotyczył głównie jakości 
i  zakresu przetwarzanych danych oraz 
automatyzacji procesów, jak na przykład 
walidacja planu pracy i rozliczeń pod ką-
tem Kodeksu pracy, oraz wymiany danych 
z systemami zewnętrznymi: HRM, klasy 
ERP oraz narzędziami BI.

Programy RCP zaczęły zbierać szersze 
dane poprzez tak zwane rozliczenia stre-
fowe (na przykład pomiar czasu w danym 
obszarze produkcyjnym), aby docelowo 
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wersja
podstawowa
znaku

trzy kolory
z przeźroczystością

trzy kolory

dwa kolory
z przeźroczystością

symbol

wersje jednokolorowe
oraz dozwolone tła
dla logo

definicja pochylenia

strefa ochronna znaku

designed by Maciej Karpiński
tel. 609 99 46 57   info@maciejkarpinski.com

Polsystem Brand Guidelines

definicje kolorów

Pantone:  Reflex blue C
CMYK:  100  73  0  2  
RGB:  0  74  53
Kolor podstawowy  

Pantone:  Reflex blue C
CMYK:  100  73  0  2  
RGB:   0  74  53
Kolor podstawowy  

Pantone:  Hexachrome Orange
CMYK:  0  52  100  0 
RGB:  242  142  0
Kolor podstawowy  

Pantone:  Hexachrome Orange
CMYK:  0  52  100  0 
RGB:   242  142  0
Kolor podstawowy  

Pantone:  2915 C
CMYK:  59  7 0  0
RGB:  101 190 236

Pantone:  2915 C
CMYK:  59  7 0  0
RGB:   101 190 236

Pantone:  2935 C
CMYK:  100  46 0 0
RGB:  0  110  184

Pantone:  Process Blue C
CMYK:  100  10 0 10
RGB:  0  139  203

Pantone:  296 C
CMYK:  100  46  0  70
RGB:  0  46  82
Kolor podstawowy  

Pantone:  296 C
CMYK:  100  46  0  70
RGB:   0  46  82
Kolor podstawowy  

CMYK:  70  0  0  0
RGB:   111  111  111

BLACK

Pantone:   293 C
CMYK:   100  57  0  2
RGB:   0  95  170
Przeźroczystość:  20%

Przeźroczystość:  30%

Przeźroczystość:  60%

Przeźroczystość:  45%

Przeźroczystość:  70%

www.polsystem.pl


