StartStop system klasy
Enterprise Time Planning

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność przedstawienia Państwu produkt z obszaru optymalizacji organizacji poprzez efektywne
zarządzanie czasem i zasobami ludzkimi.
Ten niezwykle trudny obszar zarządzania nabiera coraz większego znaczenia. Firmy działające na rynkach dojrzałych
oraz rozwijających się, zmagając się z konkurencją, muszą sięgać do nowych metod zarządzania umożlwiających
realną poprawę efektywności. Odpowiedzią na ten problem jest Time Based Management skupiający się na czasie
jako kluczowym elemencie budowania przewagi konkurencyjnej. Wykorzystując wiedzę i umiejętności jakimi
dysponuje nasz zespół w tym zakresie oraz prowadząc trzyletni program badania potrzeb optymalizacyjnych w
różnych branżach stworzyliśmy system StartStop.
StartStop jest systemem informatycznym obejmującym różne metodyki pomiaru czasu i zarządzania zadaniami,
wsparte wiedzą i doświadczeniem, udostępniającym wielowymiarową analizę danych. Te unikatowe cechy tworzą
narządzie klasy ETP (Enterprise Time Planning).
Wiemy, że każda organizacja osiągając pewien etap rozwoju musi skupić się na optymalizacji procesów oraz kosztów
działalności operacyjnej pod kątem możliwie najefektywniejszego zarządzania zasobami ludzkimi i czasem trwania
poszczególnych czynności.
Naszą misją jest wspieranie naszych Klientów w tym niełatwym zadaniu.

Zapraszam do zapoznania się z poniższym materiałem

Hubert Abramiuk
Prezes Zarządu startstop.pl Sp. z o.o.
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Czas jako zasób

Czas jest tym, czego pożądamy najbardziej, a wykorzystujemy najgorzej
William Penn

Filozofia systemu StartStop wynika z ciągłej konieczności podnoszenia efektywności pracy. Szczególnie
istotne jest to w przypadku realizacji przez pracowników naszej organizacji zadań nie związanych z
wytworzeniem materialnych efektów pracy, dających możliwość łatwej oceny produktywności oraz
zasadności ekonomicznej ponoszonych nakładów.
Ciągle rosnące koszt pracy są dodatkowym czynnikiem przemawiającym za możliwie najefektywniejszym
zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dlatego też powstało narzędzie, którego głównym celem jest mierzenie
czasu poświęconego na realizację zadań wykonywanych przez naszych pracowników oraz dostarczenie
danych umożliwiających podejmowanie bardziej precyzyjnych decyzji menadżerskich.
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Time Based Management (TBM)

Czas jest strategicznym czynnikiem podnoszącym
konkurencyjność firmy oraz oferowanych
produktów i usług

TBM to koncepcja zarządzania opierająca się na czasie jako kluczowym elemencie tworzącym
wartość dodaną, rozszerza i uzupełnia Zarządzanie przez jakość (Total Quality Management ).
Zasada just-in-time stosowana we wszystkich procesach zachodzących w przedsiębiorstwie
pozwala na:
•
•
•
•

optymalizację procesów pod kątem ich skrócenia;
dotrzymywania terminów na każdym etapie realizacji;
efektywne planowanie;
tworzenie i wprowadzanie na rynek nowe lepsze produkty.

Koncepcja TBM opiera się na 5 podstawowych założeniach związanych z tworzeniem i realizacją
właściwej wartości dodanej:
1.
2.
3.
4.
5.

orientacja na czas,
orientacja na korzyści skali,
orientacja na zespół,
orientacja na wartości,
orientacja na procesy.

Firma StartStop.pl opierając się na koncepcji zarządzania Time Based Management wspiera
swoich Klientów w zakresie optymalizacji wykorzystywania zasobu jakim jest czas. Realizując
usługi doradcze opieramy się na funkcjonalności systemu StratStop oraz naszym wieloletnim
doświadczeniu biznesowym.
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System StartStop to:

ELASTYCZNE
DOSTOSOWANIE
DO MODELU
BIZNESOWEGO
OPTYMALIZACJA
KOSZTÓW PRACY
INTEGRACJA
Z SYSTEMAMI
ERP, CRM

EFEKTYWNE
PLANOWANIE

ZWIĘKSZENIE
PRODUKTYWNOŚCI
RAPORTY
I ANALIZA
DANYCH
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Modele biznesowe
Niezależnie od tego czym zajmuje się Twoja Firma, czas jest kluczowym czynnikiem sukcesu
Jest zarówno nośnikiem kosztów jak i przychodów

Modele biznesowe oparte na zarządzaniu czasem pokazują nam obszary i cele optymalizacyjne.
Dzięki precyzyjnemu określeniu naszych celów biznesowych jesteśmy wstanie skutecznie je
realizować. Dlatego przystępując do współpracy definiujemy jakie modele występują w danej
organizacji, i które z nich podlegają optymalizacji.

MODEL PRZYCHODOWY
Ewidencja i rozliczanie rzeczywistego czasu pracy na rzecz Klienta zewnętrznych lub
wewnętrznych
Jeżeli podstawą Twojego przychodu jest realizacja usług to kluczowe jest skrupulatne
rejestrowanie wszelkich prac. Szczególnie jeżeli rozliczenia z klientami są oparte o rzeczywisty
czas pracy.

MODEL KOSZTOWY
Optymalizacja kosztu pracy
Badanie czasu trwania poszczególnych czynności w celu poprawy efektywności pracy to
wyzwanie,
które nabiera szczególnego znaczenia w dobie ciągle rosnącego kosztu pracy.

MODEL ZADANIOWY

www. startstop.pl
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Podstawą sprawnego działania jest skuteczne i terminowe realizowanie zadań
Odpowiednie zarządzanie listą zadań, z wykorzystaniem narzędzie takich jak kanban,
planowanie sprintów czy macierz priorytetów, umożliwia efektywną pracę

MODEL OUTSOURCINGOWY
Kontrola i rozliczanie wykonawców zewnętrznych oraz pracy zdalnej
Powierzając zadania wykonawcom oczekujemy rzetelnej i terminowej realizacji. Dzięki ewidencji
online mamy możliwość zarządzania zadaniami oraz prowadzenia skutecznej kontroli
realizowanych prac.
Szczególnie istotne jest odpowiednie prowadzenie ewidencji czasu pracy w kontekście zawartych
umów cywilno-prawnych.

MODEL PRACY PROJEKTOWEJ

Zarządzanie zespołem realizującym projekt lub pracującym zadaniowo wymaga umiejętności,
wiedzy, doświadczenia oraz wzorowej współpracy członków zespołu
Kluczową jest tu rola menadżera czy team leadera. System StartStop oferuje szereg narzędzi
wspierających planowanie pracy, delegowanie zadań czy pracę projektową.
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Metody pomiarowe

Stosowanie odpowiednich metod pomiarowych jest kluczowe w procesie optymalizacji czasu
trwania zadań. Niezależnie od celu jaki chcemy osiągnąć musimy oprzeć się na rzetelnych danych,
które pozyskujemy w sposób odpowiedni do badanej czynności oraz charakteru pracy.
Każdy proces czy zadanie składa się z czynności, na które poświęcamy czas podczas realizacji.
Pomiar czasu wykonywania czynności jest jednym z podstawowych zadań systemu StartStop.
Cechy mierzonych zadań określają kontrahenta, projekt, osobę wykonującą, miejsce
powstawania kosztów oraz szereg dodatkowych parametrów opisujących daną czynność. Dzięki
temu możemy uzyskać precyzyjne dane o wielowymiarowych charakterze.
Podstawowymi metodami pomiarowymi są:

CHRONOMETRAŻ
Pomiar powtarzalnych czynności wykonywanych w danym okresie.
www. startstop.pl
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Co uzyskujemy:
•

Czasy trwania czynności powtarzalnych

Efektywność procesowa

FOTOGRAFIA DNIA
Pomiar wszystkich czynności wykonywanych podczas pracy.
Co uzyskujemy:
•

Profil stanowiska pracy

Efektywność osobista
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Jak nasi Klienci korzystają z systemu StartStop

Produkcja
narzędzi

Bankowość
I finanse

Optymalizacja pracy. Pomiar czasu
realizacji zadań za pomocą metody
chronometrażu w celu optymalizacji
procesowej.

Zarządzanie zwinne produkcją.
Innowacyjna adaptacja metodyki
Scrum w procesie produkcji.

REZULTATY

REZULTATY

Skrócenie czasu trwania procesów.
Poprawa wydajności pracowników.

Optymalne wykorzystanie zasobów
produkcyjnych. Poprawa jakości
wyceny zleceń.

Konferencje
I eventy

Biuro
projektowe

Zarządzanie zadaniami zespołu
w ujęciu projektowym. Szablony
projektów. Kontrola stanu realizacji
zadań i postępu prac w projekcie.

Rozliczenia klienta. Ewidencja
rzeczywistego czasu pracy przy
użyciu timetrackingu. Wsparcie
wyceny umów i projektów.

REZULTATY

REZULTATY

Kontrola nad poprawnością rozliczeń
z kontrahentami.

Kontrola nad poprawnością rozliczeń
z kontrahentami.
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Optymalizacja pracy przy wsparciu systemu StartStop

Proces wdrożenia działań optymalizacyjnych, w szczególności dotyczący
czasu pracy, wymaga odpowiedniej dojrzałości firmy i jej pracowników.
Uzyskanie możliwie najwyższej wydajność zależy od wielu czynników.
Nasze doświadczenia w tym zakresie wskazują na pewne kluczowe elementy,
od których zależy powodzenie wdrożenia optymalizacji.
1.

Efektywność zespołu zależy od jasno postawionych celów i utożsamiania się nimi

2. Respektowanie kontraktu Pracownik – Pracodawca umożliwia optymalne
„zagospodarowanie” czasu pracy
3. Kontrola i motywowanie prowadzi do maksymalizacji efektywności poprzez wielokrotne
i ciągłe zbliżanie się do stanu ideału
4. Odpowiednio dobrane wskaźniki i analiza danych dają podstawę do podejmowania
trafnych decyzji

www. startstop.pl
info@startstop.pl

12

Jak skutecznie optymalizować pracę przy użyciu systemu StartStop?

Wdrożenie jakiegokolwiek systemu posiadającego cechy kontroli, nadzoru, weryfikacji zawsze
napotyka na opór ze strony osób kontrolowanych. Wynika to wprost z natury człowieka, który nie
lubi nadzoru czy niewłaściwie pojętej wolności.
Dlatego bardzo ważnym elementem wpływającym na skuteczne zarządzanie współczesnym
pracownikiem jest edukacyjno-partnerskie podejście do współpracy. Wykorzystanie pozytywnej
motywacji do zwiększenia wydajności pracy jest metodą najskuteczniejszą i dającą
długoterminowe efekty. Jak to osiągnąć?
Założenia wejściowe:
Posiadamy strukturę organizacyjną uwzględniającą podział na zespoły gdzie występuje
rola menadżera oraz jego podwładni. Zespół nie może być zbyt duży ze względu na
fizyczną trudność w skutecznym rozumieniu realizowanych zadań przez jego członków.
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Przykładowy proces wdrożenia optymalizacji - ścieżka dla menadżera zespołu (materiały
szkoleniowe StartStop):

1.

Opracuj i ustal zasady rejestracji zadań z zespołem, zgodne z celami organizacji.

2. Zapowiedz system motywacyjny jako czynnik wspierający konstruktywne podejście do
optymalizacji przez pracowników.
3. Pozwól rejestrować czynności zgodnie z ich faktyczną realizacją. Pamiętaj, że nie karze
się posłańca za złe wiadomości
4. Twórz i przydzielaj zadnia do realizacji

5. Kontroluj realizację zadań co najmniej raz w tygodniu i omawiaj zarejestrowane wyniki ze
swoimi współpracownikami.

6. Po pierwszym miesiącu ustal pierwsze cele jakie chcesz zrealizować, wynikające z
wniosków powstałych z analizy zgromadzonych danych w systemie

7. Optymalizuj czas realizacji zadań poprzez wprowadzanie ekonomicznie uzasadnionych
usprawnień organizacyjnych i technicznych

8. Raz w miesiącu sprawdź wydajność poszczególnych osób i porównuj ich wyniki z
poprzednimi okresami. Omawiaj wyniki ze swoimi współpracownikami.

9. Najpóźniej po trzech miesiącach pracy z systemem wdróż system motywacyjny
wspierający samodyscyplinę i wzrost wydajności pracowników. Nagradzanie za wyniki w
okresach nie rzadszych niż miesięcznych.

10. Po roku przygotuj podsumowanie i zaplanuj cele na kolejny rok.
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Funkcjonalność systemu StartStop

Zadania
Filozofia systemu StartStop określa zadanie jako nośnik czasu,
a co za tym idzie, kosztów i przychodów wynikających z jego realizacji.
Każde zadanie posiada szereg cech je opisujących oraz właściciela, który je realizuje.
Zakres informacji jaki jest gromadzony podczas realizacji zadań zależny jest od celu jaki nam
przyświeca podczas wdrożenia systemu.
Główne funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kartoteki kontrahentów i kontaktów;
Temat i opis zadania;
Przypisanie do użytkownika i lub grupy użytkowników;
Określenie parametrów czasowych realizacji zdania;
Definiowanie powiadomienia e-mail i SMS;
Definiowane pola dodatkowe – logiczne, opisowe i kartotekowe;
Ewidencja historii realizacji oparta na interwałach czasowych;
Obsługa załączników plikowych.
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Zarządzanie zadaniami

Moduł pracy projektowej
Organizacja zadań w projekty jest jedną z najpopularniejszych metod pracy w złożonych
strukturach organizacyjnych. Dzięki hierarchicznej strukturze menedżer projektu uzyskuje
kompletny obraz sytuacji a czas poświęcony na realizację jest zliczany na każdym poziomie.
Główne funkcje:
•
•
•
•
•
•
•

Hierarchiczna katalogowa struktura projektu;
Zarządzanie zadaniami bezpośrednio z modułu pracy projektowej;
Łatwa kontrola postępu prac;
Kontrola terminów realizacji;
Automatyczne powiadomienia o przekroczeniu zakładanego terminu e-mail i SMS;
Kontrola budżetu projektu poprzez monitorowanie przekroczenia planowanego czasu
realizacji;
Analiza danych dotyczących czasu wykonywania poszczególnych zadań, podprojektów i
całego projektu.
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Moduł Scrum
Zarządzanie zadaniami i pracą zespołu zgodnie z metodyką zwinną jest nieodzowne nie tylko w
IT ale również doskonale sprawdza się innych branżach. System StartStop posiada dedykowany
moduł do planowania pracy zgodnie z metodyką Scrum.
Główne funkcje:
•
•
•
•
•
•

Definiowanie sprintów;
Przypisywanie uczestników sprintów wraz z podaniem budżetu czasowego dla
poszczególnych osób;
Przydzielanie zadań w ramach sprintu;
Obsługa metody przeciągnij i upuść;
Zarządzanie zmianą;
Kontrola postępu prac, terminów i czasów realizacji.
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Planowanie pracy i określanie priorytetów
Od planowania pracy zależy efektywność nasza i naszego zespołu. Właściwe ułożenie kolejności
zadań, umożliwienie osobom wykonującym poszczególne czynności skupienia się na
najważniejszych działaniach jest podstawą nie tylko wydajnej pracy ale i dobrej atmosfery w
zespole.
Główne funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ewidencja zadań planowanych do realizacji;
Przydzielanie zadań Wykonawcom;
Przekazywanie zadań pomiędzy użytkownikami;
Określanie priorytetów zgodnie z metodą „macierz Eisenhowera”;
Powiadomienia systemowe o utworzeniu nowego zadania;
Podgląd online na aktualny stan zadań (wykonywane, wstrzymane, jeszcze nie podjęte
do realizacji);
Kalendarz z wizualizacją zadań planowanych;
Analiza pracy zespołu i czasu wykonywania poszczególnych czynności.
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Tryby praca na zadaniach
Time tracking
Pomiar czasu wykonywania zadań jest jedną z kluczowych funkcji systemu StartStop. Na jego
podstawie ewidencjonujemy przedziały czasowe precyzyjnie opisujące wszystkie momenty
pracy.
Główne funkcje:
•
•
•
•
•
•

Prosta i intuicyjna obsługa startowania i stopowania czasu pracy nad zadaniem;
Funkcja zakańczania zadań zrealizowanych;
Podgląd online czasu trwania zadań i ich aktualnego stanu;
Powiadomienia systemowe o niezastopowaniu zadania poza godzinami pracy;
Automatyczne stopowanie zadań o północy;
Możliwość ręcznej modyfikacji odcinków pomiaru z zapisem faktu zmiany.
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Lista zadań
Jest jednym z podstawowych widoków pracy. Prezentuje użytkownikowi zadania jaki ma do
realizacji w sposób zgodny z przyjętą metodyka pracy i indywidualnymi preferencjami
użytkownika.
Główne funkcje:
•
•
•

Sortowanie zadań według dowolnego kryterium;
Filtrowanie zadań według żądanych parametrów;
Definiowanie zakresu wyświetlanych danych przez użytkowników;

Kanban
Wsparcie dla metody kanban jest ciągle rozwijaną funkcjonalnością systemu StartStop. Przejścia
zadań pomiędzy poszczególnymi stanami – planowanie – do realizacji – w realizacji –
zakończone, umożliwia łatwe orientowanie się w postępie prac osobom wykonującym zadania i
ich przełożonym.
Główne funkcje:
•
•

Automatyczna zmiana stanu zadania podczas przepływu pracy;
Przegląd zadań o określonym stanie;

www. startstop.pl
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Moduł śledzący

Uzupełniającym modułem pozyskującym dane jest Moduł śledzenia aktywności użytkowników.
Dzięki niemu możemy zestawić dane jakie raportują użytkownicy systemu wykonując
poszczególne zadania z danymi pozyskanymi z ich stacji roboczych. Zakres gromadzonych
danych:
•

Aktywność użytkownika – interakcja z myszą i klawiaturą w czasie , bez gromadzenia
szczegółów (np. jakie klawisze zostały wciśnięte)

•

Aktywne aplikacje – czas aktywnego użytkowania aplikacji (aktywne okno aplikacji)

•

Dane użytkownika – nazwa komputera, adres IP, MAC adres karty sieciowej, nazwa
zalogowanego użytkownika w systemie

Wykres dziennej aktywności użytkowników

www. startstop.pl
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Aplikacje mobilne

StartStop jest aplikacją webowa posiadającą typowe cechy oprogramowania
uruchamianego w przeglądarkach, takie jak; łatwość obsługi, czy prostota interfejsu.
Poza interfejsem webowym użytkownik może również skorzystać z dostępnej na
platformach iOS oraz Android wersji mobilnej.

Gamifikacja

Gamifikacja jako narzędzie motywujące, przykładowe techniki gamifikacyjne:
#well done - uzyskanie pozytywnego przekazu bezpośrednio po zakończeniu zadania i
pozytywnej ocenie przez obsługiwanego klienta
#monitoring – prezentowanie pracownikowi statystyk średniego czasu realizacji zadań na tle
innych osób
#efekt aury – prezentowanie wyników pracy zespołu na tle innych zespołów o tym samym
zakresie zadań
#pasek postępu – prezentowanie stanu realizacji celu np. ilości zrealizowanych zadań w
stosunku do planu
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Zarządzanie użytkownikami w systemie StartStop opiera sią na zasadzie hierarchicznej struktury
opartej na grupach użytkowników. Naczelna zasada obowiązująca w systemie mówi, że każdy
użytkownik widzi tylko zadania, których jest właścicielem a każdy menadżer widzi zadania
członków jego grupy.
Główne funkcje:
•
•
•
•
•

Dowolna ilość grup użytkowników;
Przydzielanie użytkowników do grup;
Nadawanie roli użytkownika w grupie – menadżer/użytkownik;
Określanie uprawnień do funkcji systemu
Każdy użytkownik może być członkiem wielu grup i dowolnej roli
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Raporty i analiza danych

•

Analiza danych online

•

Raporty w formacie PDF

•

Raporty dedykowane Jasper Reports

•

Wykresy

•

CSV eksport danych z wybranego zakresu dat

Integracje
Integracja danych jest jednym z kluczowych elementów podczas wdrożeń w organizacjach o
złożonych strukturach. Oferujemy możliwość integracji z systemami klasy ERP, CRM, modułami
HR oraz systemami do zarządzania projektami.
Główne funkcje:
•
•
•

Integracja REST
Web service
Wymiana plikowa
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Kontakt

StartStop.pl Sp. z o.o. ul. Bohdana Dobrzańskiego 7, 20-262 Lublin
Tel. 81 307 07 70
www.startstop.pl, info@startstop.pl
Dane rejestrowe:
startstop.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000607014, kapitał zakładowy 116 000,00 złotych.
Numer NIP: 9462658371 numer REGON: 363968737

www. startstop.pl
info@startstop.pl

25

