
 תוכנת ריליאנס לחברות ניקיון מספקת את הפתרון המושלם לניהול החברה

 :התוכנה תומכת בניהול עסק מלא שכולל 

  חשבונית מס 
  חשבונית מס קבלה 
  קבלה 
  תעודת משלוח 
  הצעת מחיר 
  ניהול מלאי 
  ניהול שכר לעובדים 
  חשבונית מרוכזת 
  דוחות 
  מעקב שיקים 
  דו"ח יתרות 
 פי פריט  מכירות על 
 מעקב חשבוניות ספקים  

 בנוסף נתנו תוספים מיוחדים שבאו לתת פתרון מעולה לחברות ניקיון :

 המסך הראשי של התוכנה :

 

 התראות מערכת :

 חודשי עבודה  7כל עובד שהגיע ל על באופן אוטומטי התראה במסך הראשי כבר נוכל לקבל 

 ישירות מהתוכנה( SMS על יום הולדת לעובד )נוכל לשגר לעובד ברכת מזל טוב ב  תראהכמו כן נקבל ה



 

 פתיחת כרטיס עובד :

 

 לשונית פרטים נוספים לעובד :

 

 לשונית מסמכים סרוקים לעובד :

 

 לשמור במערכת מסמכים שקשורים לעובד כמו תלושי שכר או צילומים של ת.ז ניתן 

 תר מסמכים ניתן גם לא  PDFבדאבל קליק על המסמך יפתח המסמך בתוצרת 

 .במנוע חיפוש)השורה הצהובה(

 

 



 על פי הצלבות של כמה קריטריונים במקביל :עובדים  מנוע חיפוש דינאמי שמאפשר חיפוש

 

 לחיפוש בצורה עצמאית ודינאמית על פי הצלבות שונות שנבחר . קריטריוניםמנוע החיפוש המתקדם מאפשר לנו לבנות 

 כמו כן ניתן להדפיס את הטבלה או לייצא אותה לקובץ אקסל בלחיצת כפתור .

 

 

 

 

 

 

 



ולקוחות השיטה שלנו לחישובי שעות עובדים בשלושה שלבים פשוטים אנו פיתחנו שיטת עבודה מהפכנית יעילה ומהירה 

אומרת כזה דבר : 

 לאחר פתיחת העובד נוכל לשבץ אותו בקלות בתוכנית העבודה :

 

אנו בוחרים יום בשבוע מקליקים על השדה  השיבוץ הוא ברזולוציה שבועית כאשר אנו בוחרים לקוח תחילה תחת אותו לקוח

 הריק ואז נפתח מסך השיבוץ שמאפשר לבחור ימים מימי השבוע

 או לחילופין לבקש שיבוץ לכל החודש בלחיצת כפתור אחת .

 מהעבודה הסתיימה !!! 89% ברגע שסיימנו את תוכנית העבודה לחודש הקרוב



:במסך הבא  השיבוץלפי עבודתו וביצע את בזמן הגיע אכן כל מה שנותר לעשות הוא לאשר שהעובד 

 

למסך הזה באופן אוטומטי  ימשכומסך אישור השעות הוא למעשה נגזרת של תוכנית העבודה כאשר כל השיבוצים שביצענו 

 במסך זה נאשר את שעות העובד מול הלקוח 

ת שוני ביניהם כפי שאפשר כאשר יכול להיוחלקים  2יש לשים לב שמסך זה מתחלק ל 

 לראות בדוגמא למעלה .



ללקוח : חשבון תקופתי

 

בסוף כל חודש נוכל להוציא ללקוח דו"ח חשבון מסכם שיהווה אישור מצד הלקוח לפני הוצאת החשבונית החודשית הדבר יחסוך 

 ב בחשבונית הקרובה ל מה הוא יחויכאשר הלקוח יודע בדיוק עזיכויים וכל מיני ויכוחים עם הלקוח 

 נלקחים מצד הלקוח באיסוף שעות יומי שהיא נגזרת של השיבוץ .שמופיעים בדו"ח זה לעובדים בנוסף כל ריכוזי השעות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 פיקס ואין עוד שינויים שיש לבצע נעבור לדו"ח הסופי :לאחר שאנו בטוחים שכל החודש סגור 

 

 ברגע שנבחר טווח תאריכים למעלה נקבל סיכום של כל עובד ועובד ישירות ממסך אישור השעות

גם מס הימים בפועל שבהן הוא עבד בנוסף ניתן לציין פרטים נוספים כגון :  כאשר כל השעות מסוכמות לו באופן אוטומטי כנ"ל

 ,פנסייה,שי ועוד..מענק , נסיעות , הערה , פרטי בנק להעברה בנקאית 

 .בהדפסה או בפורמט אקסלאת הדו"ח הזה ניתן לשלוח לרואה החשבון להוצאת תלוש שכר 

 כמובן שנוכל לקבל את כל הריכוזים והדוחות לדוגמא :

  שעבדו אצל לקוח הראה את כל העובדיםX  . מתאריך עד תאריך 

  הראה את כל הלקוחות שבהן עבד העובדX  .מתאריך עד תאריך 

 . הראה ריכוז של שעות של כל עובד בנפרד בטווח תאריכים 

 . הראה ריכוז שעות של כל לקוח ולקוח בטווח תאריכים 

 .הוצאת תדפיס לעובד שמפרט את כל הימים והלקוחות שבהם הוא עבד 

  תדפיס פירוט ללקוח שמפרט את כל העובדים שעבדו בטווח תאריכים.הוצאת 

 . כל הדוחות ניתנים למיון על פי העמודות בטבלה 

 . תקציב חומרי ניקיון ברמה החודשית ללקוח 

 

 



 

 

 

 

לעומת הסכום  Xלאחר הוצאת החשבונית נוכל לקבל דו"ח מנכ"ל שמראה כמה שכר שילמנו לכל העובדים שעבדו אצל לקוח 

 בחשבונית )לפני מע"מ( שיצאה לכבודו על אותה התקופה לדוגמא :

 

 מסך זה יספק לנו אינדיקציה על כל לקוח ולקוח האם הוא רווחי לנו או לאב .

 



 

 יראה לנו איזה לקוח צרך הכי הרבה עובדים במהלך התקופהצריכת עובדים מסך 

 חשבוניות שהוצאנו ונקבל את הרווח הגולמי.בנוסף נקבל גם כמה שכר כללי שילמנו לעומת ה

 במסמך זה הבאנו לכם חלק מהיכולות של תוכנת ריליאנס לחברות ניקיון התוכנה כוללת עוד המון

 ויכולות בתחומי העסק השונים תוך מתן דגש על יעילות וידידותיות מלאה למשתמשים .פיצ'רים 

  SQL SERVERול מסד הנתונים התוכנה כתובה בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם מ

 ממשק התוכנה הוא בעברית מלאה עם יכולות ויזואליות מרשימות בצבעים רעננים ונעימים לעבודה.

 בלינק הבא תוכלו להתרשם ממצגות וידאו :

il.com/59461/ProductDemo-http://www.source 

 היום עובדות עם תוכנת ריליאנס עשרות חברות ניקיון ברחבי הארץ  כבר

 נשמח לראותכם בין קהל לקוחתנו 

 il.com-www.sourceתוכלו לבקר באתר התוכנה : 

 סיימון . 050-5-877758לכל שאלה הנכם מוזמנים ליצור קשר ישירות לנייד : 

 

 בברכה ,

 סורס אומנו מידיה פתרונות תוכנה מתקדמים   |    יועץ ותוכניתן בכיר   |   א.סיימון

 il.com-www.source   |   4744-696-90פקס 9   |   765667-6-969| נייד 9     8664599-94משרד 9 
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