SISTEMA RATIONAL+

GESTIÓ DE L’HORARI I EL CALENDARI LABORAL DEL PERSONAL
Funcions
L'aplicació Rational+ és una solució via web que permet gestionar tota la informació relacionada
amb el calendari, l'horari i les tasques del personal:


Dades parametritzades dels convenis col·lectius i dels acords laborals.



Registre històric de tota la informació. Estadístiques per ajudar a la presa de decisió.



Detall de la informació de tota la plantilla: dades personals i professionals, horaris,
polivalència, disponibilitat, etc.



Planificació assistida de les vacances i permisos.
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Optimització de la programació dels horaris i de l'assignació de tasques.



Registre documental de totes les incidències i peticions. Aprovació de peticions.



Assistència a la presa de decisions davant d'una urgència.



Control presencial web.

Característiques
Rational+ és una aplicació SaaS (Software as a Service o Software com a Servei), accessible via
Internet amb les següents característiques:


Segur i amb accés individualitzat.



Econòmic, amb una tarifa en funció del número d’usuaris.



Accessible, amb la base de dades al núvol, i sense necessitat d’instal·lació en els servidors
de l’empresa o organització.



Independent del sistema operatiu o navegador utilitzats.



Sempre actualitzat, incorporant millores sense cost addicional i de forma automàtica.
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Control presencial web
L'aplicació Rational+ incorpora com a novetat el control presencial web, també accessible via
Internet, que permet al personal fer els marcatges des d'un PC, un telèfon mòbil o qualsevol
terminal que tingui connexió a Internet.

Permet fer marcatges (inici/fi de jornada i inici/fi de pausa) i sol · licituds de marcatge (en el cas de
no haver marcat). L'usuari administrador podrà gestionar els marcatges i les sol·licituds.
Personalització del sistema
Es possible personalitzar el sistema, per exemple:


Incorporar part de la imatge corporativa.



Integració amb altres sistemes: portal del personal, comptabilitat, etc.



Realitzar informes específics i/o estadístics singulars.

La personalització del sistema no està inclosa en la tarifa estàndard del producte i el seu preu varia
en funció del tipus de demanda.
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Resultats esperats
En l’article “HORARIOS 2.0, adaptarse o pagar: Un nuevo paradigma en la gestión de los horarios
laborales”, es presenten els resultats d'un estudi
desenvolupat en els últims anys a la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), on s'ha pogut demostrar
els beneficis quantitatius i qualitatius que suposa l'ús de
sistemes TIC 2.0 per a la gestió de l'horari i el calendari
laboral (vegeu la pàgina 3 de l'article).
Un dels impactes més destacats és l’estalvi en el temps
de dedicació del responsable de gestionar els horaris
que pot arribar al 80%, pels motius, entre altres:
-

la facilitat de gestionar nombrosa informació
personalitzada,
la no necessitat d’actualitzar fitxers o fitxers
duplicats,
o la disminució dels errors i incidències
informacionals, entre altres.

Si suposem un salari brut de 20.000 €, l’estalvi pot ser de fins a 16.000 €/any en la dedicació de
cada responsable, i la possibilitat de dedicar el temps a tasques de major valor afegit.
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