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PYLON HRM 

• Advanced Ωρομέτρηση 

Το ολοκληρωμένο υποσύστημα της Ωρομέτρησης παρέχει την δυνατότητα 

καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας του παρουσιολογίου των εργαζομένων 

με παράλληλη δυνατότητα παραμετροποίησης των ωραρίων εργασίας με βάση 

τους κανόνες που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση ενώ συγχρόνως διαχειρίζεται 

πλήρως όλα τα υποσυστήματα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την 

ωρομέτρηση των εργαζομένων όπως άδειες, ασθένειες, αργίες, νυχτερινά, 

υπερωρίες. 

B.I. / Εργαλείο Επιχειρηματικής ΕυφυίαςΛογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας 

(Business Intelligence) μέσω του οποίου μπορούν οι τελικοί χρήστες να έχουν: 

Έξυπνες Αποφάσεις, Κύβους, Αναφορές, Δυναμικό Report, Δυναμική ανάλυση , 

Πληροφόρηση σε Mobile Συσκευές. Το B.I διευκολύνει τους υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων στην πρόσβαση και στην ανάλυση των πληροφοριών ανά πάσα 

στιγμή και οπουδήποτε. Το σύστημα είναι δομημένο να παρέχει στους ανθρώπους 

την απόκτηση γνώσεων, με τη χρήση οικείων, εύχρηστων εργαλείων, τα οποία 

λειτουργούν από μια δοκιμασμένη, ευέλικτη πλατφόρμα Business Intelligence. 

Employee Self Service / Αυτοεξυπηρέτηση Εργαζομένων  

Aποτελεί μια σύγχρονη και ευέλικτη web πλατφόρμα αυτοεξυπηρέτησης για 

θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR) με στόχο, τη δημιουργία κεντρικού 

περιβάλλοντος intranet για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων, προϊσταμένων, 

και του προσωπικού HR, την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής των 

εργαζομένων από το Τμήμα Payroll/HR, την αυτοματοποίηση παραδοσιακά 

χρονοβόρων / γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• Εξειδικευμένο Reporting 

Η πλέον ολοκληρωμένη γκάμα πρότυπων εκτυπώσεων για την αποφυγή 

διαχείρισης εξωτερικών αρχείων (word, excel κ.λ.π.). Για παράδειγμα: Ληξιάριο 

Συμβάσεων Οικογενειακό Επίδομα, Επιδότηση Παραμεθορίων,   Βεβαίωση 

Εποχικότητας,  Πρακτική Άσκηση - Αιτήσεις Απογραφής, Μεταβολής, Μη 

Οφειλής, Ενημερότητας ΙΚΑ – Καταστάσεις Ασφαλίστρων ΟΛΩΝ των 

Επικουρικών & Λοιπών ταμείων, Υπόλοιπο Αδειών (όλων των τύπων), 

Προγραμματισμός Αδειών, Άδεια Άνευ Αποδοχών, Πλαφόν Ασθενείας, 

Ιστορικότητα Μισθών, Διαχείριση Δανείων & Παροχών.  

• Λειτουργικότητα 

Η Μαζική ενημέρωση όλων των στοιχείων καταχώρησης μιας μισθοδοτικής 

περιόδου μέσα από μία μόνο φόρμα, η Μαζική εισαγωγή όλων των στοιχειών 

ωρομέτρησης από οποιοδήποτε εξωτερικό αρχείο (excel, access, ascii), η 

Ολοκληρωμένη Ωρομέτρηση μέσα από ενιαία εφαρμογή αποτελούν μοναδικά 

προνόμια κάθε τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού. Παράλληλα με την παροχή 
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ολοκληρωμένων εργαλείων διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (βιογραφικά, 

αξιολόγηση, εκπαίδευση), δίνεται σημαντική υπεραξία στο προϊόντα.  

Μαζικότητα, Αυτοματοποίηση, Παραμετροποίηση 

Η μαζικότητα ενεργειών για το σύνολο των εργαζομένων όλων των εταιρειών σε 

συνδυασμό την πλέον αξιόπιστη και σύννομη διαδικασία της αγοράς αποτελούν 

μοναδικό πλεονέκτημα για τον κάθε χρήστη. Οι απεριόριστες δυνατότητες 

παραμετροποίησης έρχονται να καλύψουν ωστόσο και κάθε ιδιαίτερη ανάγκη που 

μπορεί να παρουσιαστεί, διευκολύνοντας τον κάθε χρήστη να εξελιχθεί σε 

advanced σύμβουλο για κάθε επιχείρηση. 

• Οικονομική Πληροφόρηση 

Πλήρης παρακολούθηση και επιμερισμός των κέντρων κόστους ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης. Παρακολούθηση των άρθρων Γ.Λ. & Α.Λ. 

και σύνδεση με οποιαδήποτε εμπορολογιστική εφαρμογή. Επιπλέον δυνατότητες 

κατάρτισης σεναρίων προϋπολογισμών καθώς και προβλέψεων αποζημίωσης 

απόλυσης, συνταξιοδότησης και αδείας.  

Εκτυπώσεις, εκτυπώσεις, εκτυπώσεις! 

Απεριόριστες επιλογές τυποποιημένων εκτυπώσεων από την πιο απλή μορφή (π.χ. 

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, Μεταβολές Μισθών, Ληξιάριο Συμβάσεων Ορισμένου 

Χρόνου, Βεβαίωση Αδείας Άνευ Αποδοχών) μέχρι την πλέον αναγκαία από 

Δημόσιο Οργανισμό (π.χ. Ασφαλιστική Ενημερότητα, Έντυπο Πρακτικής 

Άσκησης, Βιβλίο Αδειών, Έντυπα ΟΑΕΔ – Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ & 

Λοιπών Ταμείων, ΔΟΥ κ.λ.π.). Επιπλέον δυνατότητα σχεδίασης εκτυπωτικών 

που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. 

Δυνατότητα χρήσης υπερσύγχρονου Report Generator.  
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