
PDKS & Zaman Yönetimi:  Teknolojinin gelişimi, artan rekabet şartları, üretim süreçlerinin 

çok yüksek hızlara çıkması ile zaman yönetimi işletmeler için eskisinden çok daha değerli 

bir hale gelmiştir. Çalışana dair konular işletmelerin kontrol ve takip edilmesi gereken en 

önemli maliyet kalemlerinden biridir. Perio Pdks sistemi işletmelere bu maliyeti güvenli, 

hızlı ve esnek şekilde yönetmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmış uygulamalar 

sunmaktadır. Perio işletmenin gerek saha içi gerekse saha dışı çalışanların devam 

kontrolünün merkezi olarak takip edilebildiği zaman yönetimi uygulamalarına ve her 

ihtiyaca göre sahadan veriyi toplayabilecek biyometrik, kartlı veya mobil entegre yeni 

nesil teknolojilere sahiptir. Perio Pdks piyasadaki en kapsamlı  donanım desteğine sahip 

uygulama olup, firmanın özel donanım ve yazılımları ile de entegrasyon yeteneklerine 

sahiptir.  

Perio pdks modülü beyaz yaka veya mavi yaka olmak üzere esnek çalışma, değişken 

dönen vardiya, planlanmış vardiya düzeni, haftalık shift düzeni, kısa aralıklı shift düzeni 

gibi çok farklı çalışma modelleri olan farklı sektörlerdeki işletmelerin kurgularına göre 

şekillendirilebilen geniş ve esnek bir çekirdek yapısına sahiptir. Perio yapılacak 

shift/vardiya tanımlamaları ve işletmeye özel oluşturulabilen iş kuralları bazında sistem 

üzerindeki manuel işçilikleri minimuma indirgeyerek otomatik ve hatasız bir zaman 

yönetimi sağlamayı bu şekilde de zaman ve emek tasarrufu yaratmayı 

amaçlamaktadır. Bu amaca uygun geliştirilmiş hızlı menüler, özet bilgi ekranları 

(Dashboard), hızlı hata tespit ve müdahale ekranları, mobil pdks uygulamaları, talep ve 

onay takip ekranları, otomatik raporlamalar, otomatik uyarı ekranları gibi özel tasarımlar 

içermektedir. 

 

Puantaj/Maaş Yönetimi: Maaş ve bordro hesaplamaları işletmeler için ay sonuna 1-2 

hafta kala başlanan ve kabus haline gelen zorlu süreçlerdendir. Çok hassas yaklaşılması 

gereken konular olması dolayısıyla da bu süreçlerin hatasız yönetilip sonuçlandırılmasını 

gerektirmektedir. Perio puantaj ve maaş modülü işletmenin yaklaşımına özel olarak 

şekillendirilebilen, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir hesaplama mekanizmasına 

sahiptir. Bu mekanizma işletmenin beyaz yaka ve mavi yaka çalışan veri örnekleri 

üzerinden ne kadar iyi kurgulanırsa o kadar hatasız ve hızlı bir puantaj hesaplama süreci 

oluşturulmuş olur. Perio puantaj modülü,  sanayi, perakende, savunma, enerji, otomotiv, 

maden, sağlık, gıda, hizmet, mobilya vs. gibi farklı yaklaşımları olan zengin bir sektör 

tecrübesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu zengin tecrübenin sonucu olarak da düzenli, 

planlamaya dayalı, esnek veya değişken çalışma modellerine puantaj çözümü 

sağlayacak, ihtiyaç halinde özelleştirilebilen bir motora sahiptir.  

Perio, puantaj ve maaş hesaplama süreçlerinin olabildiğince el değmeden en hızlı 

şekilde sonuçlandırılması adına işletmenin insan kaynakları ve bordro sistemleri ile de 

tam entegre şekilde çalışacak teknolojilere ve yöntemlere sahiptir. Perio’daki bu 

bütünleştirici altyapının kalitesi süreçleri firma adına o kadar yüksek oranda verimli hale 



getirecektir. Perio puantaj ve maaş hesaplama modülü aynı zamanda özelleştirilebilen 

dinamik bir raporlama altyapısına sahiptir. Bu özel geliştirilmiş raporlayıcı uygulaması, 

puantaj hesaplarken raporlamaya dayalı bir takım bağımlıkları ortadan kaldırarak 

kullanıcılara büyük bir özgürlük alanı sunmaktadır. Bu dinamik esnek yapılar sayesinde 

çok özel  tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla puantaj 

hesaplamaları dahi Perio üzerinde kurgulanabilmekte, firma değişen şartlara ve 

ihtiyaçlarına göre kendi raporlama süreçlerini revize edebilmektedir.  

 

 

AR-GE Puantajı:   

İşletmelerin yaptığı Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinin desteklenmesi amacı 

ile 5746 sayılı “Ar-Ge Faaliyetlerinin desteklenmesi” ile ilgili kanunda düzenlemeler 

yapılmış, bu işletmelerin Ar-Ge bölümlerinde çalışanların bölüm içerisinde çalıştıkları 

süreler için gelir vergisi muafiyeti ve sigorta primi desteği sağlanmıştır. Dolayısı ile bir Ar-

Ge faaliyetine sahip olan ve bu destekten eksiksiz yaralanmak isteyen işletmeler için Ar-

Ge birimlerinde çalışılan sürenin doğru ve hızlı şekilde hesaplanması çok önemlidir. 

Perio Pdks uygulamasında Ar-Ge puantajı için özel geliştirilmiş bir modül mevcuttur. Ar-

Ge nin özel durumu dışında aslında işletmelerde sadece Ar-Ge birimi değil, irili ufaklı 

birçok birim veya alan birer maliyet merkezidir ve bu her bir maliyet merkezinde üretilen 

çalışma süreleri, verimlilik açısından firma için takip edilmesi gereken verilerdir. Tam bu 

noktada Perio’da yer alan maliyet merkezi yönetimi altyapısı, işletmenin gerek Ar-Ge 

birimi için gerekse verimlilik açısından normal SGK puantajından ayrı bir kurguda takip 

etmek istediği farklı birimleri için özel ayrı bir puantaj ve adam/saat raporlama arayüzü 

sağlamaktadır. Bu şekilde firma genel aylık SGK puantajını bozmadan ve hiç 

karıştırmadan istediği kadar maliyet merkezi yaratıp buralarda oluşan çalışma süreleri 

bazında verimlilik ve performans raporlamaları oluşturabilir. Gerek duyulduğ takdirde 

birden fazla maliyet merkezi gruplanarak özet, detay veya karşılaştırmalı raporlamalar 

oluşturulabilir. 

 

Süreç Yönetimi  (Workflow): Firmaların iş gücü verimliliğini arttırabilmesi iş süreçlerini ne 

kadar iyi analiz ettikleri ve bu süreçleri ne kadar doğru yönetebildikleri ile orantılıdır. İş 

gücü kavramının en önemli maliyet kalemlerinden biri olan çalışan aylık puantaj 

hesaplama süreçleri de çok iyi yönetilmesi gereken iş süreçlerinden biridir. Perio süreç 

yönetimi altyapısı ile doğru ve hatasız bir puantaj hesaplama sürecinin yönetilebilmesi 

için bu sürecin tüm aktörlerinin kendi sorumluluk ve yetki sınırları dahilinde sürecin içine 

katılım sağlayabilmesi ve bu şekilde de iş gücünü dağıtarak optimize edilmesini 

sağlamaktadır.  



Puantajın tam anlamı ile oluşması için ihtiyaç duyulan izin, görev, fazla mesai, shift 

planlama gibi veri yönetimlerinin hepsi firmanın hiyerarşik yapısına uygun bir talep/onay 

mekanizması kurgusu ile ilgili birimlere doğru dağıtılarak daha hızlı ve kontrollü şekilde bir 

süreç akışı oluşturulabilmektedir. Bu şekilde puantaj ve bordronun sorumlu birimi insan 

kaynaklarının yoğun enerji harcamasını gerektiren birçok takip ve manuel veri girişi 

yükünün büyük kısmı alınarak otomatize edilmiş ve birimin ay sonu daha rahat şekilde 

hatasız bir puantaj ve bordro çıktısı alması sağlanmış olur. Perio süreç yönetim 

mekanizması süreç içindeki birçok mekanik hatanın da önüne geçen bir destek 

sağlamaktadır. 

Talep, onay ve  iptal süreçlerinin her aşaması ve yapılan her hareket Perio üzerinde kayıt 

altına alınmakta ve istendiği takdirde raporlanabilmektedir. Veri girişlerinde istenmeyen 

kullanıcı davranışlarının önüne özel kural ve yetki tanımlamaları ile geçilerek hata riski 

minimize edilmektedir.  

 

İzin Yönetimi:  Personel devam kontrolünde puantaj sürecinin en önemli 

verilerinden biri de çalışanların izin talepleridir. Yıllık izin hak edişi, ücretli veya ücretsiz izin 

kullanımları puantaj ve maaşa etki eden önemli girdiler olup çalışan sayısı büyüdükçe 

takibi ve yönetimi de oldukça zorlaşan konulardır. Perio izin talep / onay süreç yönetimi 

mekanizması ile bu takibi ve yönetimi çok kolaylaştırmakta ve insan kaynakları birimini 

oldukça rahatlatan bir yapı sunmaktadır.  

Çalışanlar Perio web uygulaması veya mobil uygulama üzerinden izin taleplerini 

oluşturup yetkili amirlerinin onayı ile süreci tamamlamış ve sistem üzerinde yetkili herkes 

tarafından kontrolü ve izlemesi sağlanabilen gerçek zamanlı bir süreç yönetimi 

sağlanmış olur. Perio üzerinde gerek hak edişe tabii izin tipleri gerekse normal izin tipleri 

istendiği kadar açılarak gruplanabilir ve kullanılan izinlerin çalışanın puantajına dolayısı 

ile maaşına nasıl etki edeceği istenen şekilde formüle edilebilmektedir. İzin veya izin 

grubu bazında işletmenin puantaj yapısına özel tanımlanacak iş kuralları ile farklı 

senaryolar veya izinlerin kullanımına yönelik çeşitli sınırlamalar oluşturulabilmektedir.  

Görev Yönetimi: Perio personel devam kontrol sisteminde görev kavramı izin 

kavramından ayrı olarak değerlendirilmektedir. Görev, esas olarak çalışanın belli bir süre 

zarfında farklı bir konumda veya konumlarda firma için emek üretmeye, çalışmaya 

devam etmesidir. Dolayısı ile görev sırasındaki günlük çalışma takibi puantaj açısından 

önemli bir konudur. Ayrıca çalışanın görevi dolayısı ile firma dışında veya firmanın farklı 

bir konumunda bulunması nedeniyle bunun süresi firma iş gücü yönetimi açısından da 

takip edilmesi ve ilgili tüm birimlerce de bilinmesi gereken bir veridir. 

 Perio’da görev atamaları ve onaylama işlemleri de süreç yönetimi 

mekanizmasına dahil edilebilir. Çalışana saatlik veya iki tarih arası görev atamaları 

yapılarak gerekli otomatik bildirimlerin oluşması sağlanabilir. Çalışan kendisine atanan 



görev tanımını isterse Perio Web Pdks veya Perio mobil pdks uygulamaları üzerinden 

görebilmekte, görevi süresince günlük işe başlangıç ve iş bitiş saatlerini manuel giriş 

yöntemi veya elektronik mobil veri toplama ve konum belirleme cihazları üzerinden 

otomatik olarak sisteme aktarabilmektedir. Bu şekilde şirket dışında görevli bir çalışanın 

da hareket verisi sisteme taşınmış olup, bu tip saha dışı çalışmalar puantaj sürecinin içine 

eksiksiz şekilde dahil edilmiş olur. Perio üzerinde özel iş kuralı tanımlamaları yapısı ile 

çalışanın görevde ürettiği normal, eksik veya fazla çalışma süreleri veya 

devamsızlıklarının nasıl bir çarpan ile değerlendirilip puantaja aktarılacağı şekilde 

formüle edilebilmektedir. 

Shift (Çalışma Çizelgesi) Yönetimi:  Perakende, Mağazacılık, Sağlık, Güvenlik, gibi 

çoğu 7 gün 24 saat esasına göre çalışılan hizmet sektörlerinde çalışanların haftalık 

çalışmalarını planlamak gerek puantaj yönetimi gerekse verimlilik takibi açısından çok 

önemli bir ihtiyaçtır. Perio’da kişi veya grup temelli olarak takvim üzerinde günlük, 

haftalık veya aylık çalışma planlamaları hızlıca yapılabilir. Perio’nun workflow altyapısı ile 

shift planlama uygulaması, mağaza müdürü, birim müdürü, bölüm şefi gibi sorumlu 

kişilerin yetkilerine atanarak üst amirlerin onaylarına tabi tutulacağı şekilde bir süreç 

yönetimi olarak kurgulanabilir. Perio’da yetkililerin haftalık shift planlamaları için çeşitli iş 

kuralları ve maksimum süre tanımlamaları yapılabilir. Bu şekilde shift süreçlerinin sağlıklı, 

hatasız ve bir gecikme yaşanmadan işlemesi sağlanmaktadır. 

Geçiş (Access) Kontrol Sistemi: İş güvenliği günümüzde işletmeler için çok önemli 

ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken ciddi cezalara maruz kalabileceği kanuni bir 

konudur. İş güvenliği esaslarının temel amacı hem çalışan için hem de işletme için sağlıklı 

bir çalışma ortamı yaratılmasıdır.  

Genel olarak Access kontrol olarak tanımlanan geçiş kontrol sistemleri de iş 

güvenliğinin bu temel amacına hizmet eden otomasyonlardan biridir. Bu anlamda geçiş 

kontrol sistemleri, işletmenin fiziki alanlarında insan ve araç dolaşımlarını disipline etmek, 

olası güvenlik ihlallerinin, veri hırsızlıklarının ve iş kazalarının önüne geçmek ve bir fiziki 

disiplin sağlamak için önemli bir destek sistemidir. İşletmelerde Access kontrol sistemi 

çoğunlukla pdks sistemlerinden ayrı, farklı yazılımlar ile yönetilmektedir. Bu da işletmeler 

için ciddi bir çaba harcanması anlamına gelmektedir. Perio geçiş kontrol modülü 

işletmelerin güvenlik ihtiyacını tek bir uygulama çatısı altında merkezi olarak ve kolay 

şekilde yönetebilmesi için akıllı bir yaklaşım ile tasarlanmıştır. Perio biyometrik, kartlı veya 

mobil geçiş kontrol donanımları ile bütünleşik şekilde işletmenin her türlü iç veya dış fiziki 

alanlarının kontrol altına alınmasını ve anlık olarak izlenmesini sağlamaktadır. Çalışanlara 

pozisyonuna göre farklı yetki grupları atanarak sadece yetkili olduğu alanlarda dolaşımı 

sağlanabilir. Çalışana verilen onaya istenen süreli olarak belli alanlara giriş çıkış yetkisi 

verilebilir. Yetkisiz zorlamalar takip edilerek raporlanabilir. Firmaya ait araçların kurum içi 

veya kurum dışı dolaşımları takip edilebilir. Ziyaretçilere anlık ve süreli yetki grubu 

ataması ile sadece istenen alanlarda istenen süre kadar kalması sağlanabilir.  Güvenlik 



birimlerinin bölge veya kapı bazında giriş çıkış hareketlerini anlık izlemesi, uzaktan açma 

kapama gibi müdahalelerde bulunması ve çeşitli güvenlik ihlallerine dair anında 

uyarılması sağlanabilmektedir.  

Perio’da acil durumlar için farklı senaryolar oluşturup geçiş kontrol alanlarının 

serbest duruma geçmesi veya kilitli durumda kalması, çalışana özel anlık giriş/çıkış 

sınırlaması getirilmesi mümkündür. Deprem, yangın vs. gibi acil boşaltma durumlarında 

toplanma alanlarında Perio mobil donanımları ile hızlıca bir yoklama raporlaması 

alınabilir ve bu şekilde içerde kalanlar tespit edilebilir. Firmanın güvenlik politikaları 

temelinde istenen alanların mesai saatleri içinde geçişlere açık olması mesai saatleri 

dışında veya resmi tatillerde otomatik olarak geçişe yasak hale getirilmesi gibi yetki 

kuralları oluşturulabilir. Perio geçiş kontrol uygulamasının özelleştirilebilir yapısı sayesinde 

istenen seviyede güvenlik kurgusu oluşturulması mümkündür. 

Yemekhane Geçiş Kontrol Uygulaması: İşletmeler için çalışana sağladığı yemek 

maliyeti de iş gücünün önemli alt maliyetlerinden biridir. Ayrıca çoğunlukla yemekhane 

alanları aynı anda tüm çalışanlara hizmet edecek fiziki şartlara sahip değildir. Bu 

anlamda yemekhane geçiş kontrol sistemleri hem maliyet takibi, hem içerde geçirilen 

süre yani verimlilik takibi, hem de fiziki alan disiplini açısından işletmeye önemli faydalar 

sağlamaktadır. Perio yemekhane geçiş kontrol uygulaması öğün bazında hak 

sınırlaması, günlük, haftalık, aylık kontör veya para yüklemesi ile kullanım gibi çeşitli 

yöntemlere uygun bir yönetim sağlamaktadır. Kısaca yemeğin bedelsiz ama sınırlı hak 

bazında alındığı veya çalışana göre değişken olabilen sabit bir fiyat tarifesine göre 

bedelli olarak alındığı geçiş kontrol kurguları işletilebilmektedir.  

Kurumun ihtiyaçları ve şartları doğrultusunda akıllı kartlara kontör ya da para 

yüklemeleri, Perio Web uygulamaları aracılığı ile lokal ya da internet üzerinden veya 

otomasyona özel tasarlanmış Perio yükleme kioskları üzerinden yapılabilmektedir. Perio 

yemekhane geçiş kontrol sisteminde tamami ile %100 yerli üretim kendi akıllı okuyucu 

donanımlarımız kullanıldığından üst seviye güvenlik algoritmalarına sahip online veya 

offline sistem çözümleri sunabilmektedir. Yemekhane geçiş kontrol uygulamalarında 

performans ve disiplin açısından elektromekanik turnike donanımları çok büyük faydalar 

sağlamaktadır. Perio tüm turnike modelleri ile entegre olabilen özel çözümler sunar. 

Perio ile aynı alanda veya farklı lokasyonlardaki birden fazla yemekhaneyi merkezi 

olarak veya yetkilendirilmiş dağıtık hiyerarşide yönetebilirsiniz. 

Ziyaretçi ve Nizamiye Yönetimi:  İşletmelerin fiziki alanlarında kendi çalışanları ve 

araçları dışında da ciddi bir insan ve araç trafiği oluşabilmektedir. Kurumun gün içinde 

çeşitli ziyaretçileri, hizmet sağlayıcıları, sürekli gelen danışmanları, belli süreli taşeronları 

gibi birçok giriş-çıkış hareketini de gerek fiziki güvenlik, gerekse iş güvenliği ve verimlilik 

açılarından takip etmesi kayıt altına alması zorunlu bir ihtiyaçtır. Perio, iş gücü takibinin 

bu önemli ihtiyacını da işletme için tek uygulama çatısı altında çözmektedir. İşletmenin 

ilk giriş ve son çıkış alanı olarak tanımlanabilecek Nizamiye bölgelerindeki yaşam 



döngüsünü tümü ile kontrol etmeye ve güvenlik birimlerinin hayatını kolaylaştırmaya 

yönelik çözümler geliştirmiştir. Firmanın büyüklüğü ile orantılı olarak nizamiye alanındaki 

yoğunluklar ciddi seviyelere ulaşmakta ve yönetilmesi oldukça zorlaşmaktadır. Perio, 

kiosklar üzerinde self service kayıt uygulamaları, hızlı kimlik tarama ve resim çekme, 

barkodlu veya akıllı ziyaretçi kartı oluşturma, elektronik cihaz envanteri kaydı, araç plaka 

kayıt ve tanıma gibi çeşitli yenilikçi teknolojiler ile operatörlere hız ve performans 

sağlayarak yoğun süreçlerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Perio akıllı ve yenilikçi 

uygulamaları ile randevudan başlayan ziyaretçinin firmadan ayrılışına kadar olan tüm 

süreci yöneterek ciddi bir güvenlik, kontrol ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. 

Özlük ve Evrak Yönetimi:  İnsan kaynaklarının en önemli görevlerinden biri de işe 

alım sürecidir. Bir işe alım sürecinin başlaması ile firmanın sektörü, tabii olduğu özel 

yönetmeliklere veya iş güvenliği esaslarına göre çalışana dair ciddi bir evrak talebi ve 

kaydı ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Çalışan sayısı ile doğru orantılı bu süreçlerin 

manuel olarak yönetilmesi oldukça güçleşmekte ve ciddi zaman kaybına yol 

açmaktadır. Güvenlik, sağlık, yetkinlik, eğitim açısından firma için önemli olan bu 

evrakların veya sertifikaların zamanında ve doğru şekilde temin edilip, kayıt altına 

alınamaması, yenilenme zamanlarının kaçırılması iş süreçlerini doğrudan etkilemekte ve 

hatta durmasına da yol açmaktadır. Perio Pdks, insan kaynakları bölümünün hayatını 

kolaylaştırmak adına çalışana dair ilk işe alım ile başlayan ve sonradan da düzenli takibi 

gereken bu evrak sürecinin yönetilmesi için bir modüle sahiptir. 

 Perio özlük ve evrak yönetimi modülünde, önceden çalışanın pozisyonuna özel 

farklı evrak içeriklerine sahip profiller oluşturup bunu çalışana atayarak otomatik şekilde 

doğru evrak talebinin oluşturulması sağlanır. İlk kayıt altına alınan evraklara geçerlilik 

süresi tanımlamaları yapılarak gerek sistem operatörünün gerekse çalışanının otomatik 

olarak önceden uyarılması ve zamanı geçmeden ilgili evrağın yenilenmesi sağlanır. Bu 

şekilde iş süreçlerinin sekteye uğramasının ve bir takım mağduriyetlerin önüne geçilmesi 

sağlanmış olur. Çalışanın gerek ilk işe girişinde gerekse çalışma süresi boyunca düzenli 

alması gereken genel veya işletmeye özel eğitimler de olmaktadır. Perio aynı şekilde bu 

eğitim ve sertifika süreçlerinin takibinde ve kayıt altına alınmasında da insan kaynakları 

birimine yardımcı olacak ara yüzlere sahiptir. 

 Performans Yönetimi:  Çalışma hayatı içerisinde performans kısaca, çalışanın işyeri ve 

işinin gerektirdiği amaçları ve hedefleri gerçekleştirmesi sonucunda elde ettiği mal ya 

da hizmeti ifade etmektedir. Performans yönetimi, şirketin kaynakları, finansal yapısı, 

çalışanları gibi şirket bileşenlerinin tümünden hep daha iyi bir sonuç elde etmek için 

kullanılan araçlardan biridir. Performans yönetiminin amacı ise çalışanların motivasyon 

ve becerilerinin geliştirilmesi, işe olan aidiyet ve sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi 

ve buna bağlı olarak şirketin etkinlik ve başarısının artırılmasıdır. Perio güçlü raporlama 

altyapısı, akıllı uygulamaları ve tam entegre sistem çözümleri ile adam/saat 

hesaplamalarında işletmenin ihtiyaç duyduğu iş gücü performansı ve verimlilik verilerine 



ulaşması için önemli bir fayda sağlamaktadır. İşletme Perio Pdks sistemi üzerinden elde 

edeceği verileri kullanarak birim veya proje bazında iş gücü maliyeti hesaplarına 

ulaşabilir. 

 

PDKS:  

Doğru personel devam kontrol sisteminin kullanılması şirketinize büyük zaman 

kazandırabilir ve genellikle yanlış hesaplamalar ile yapılan hataları azaltabilir. Web tabanlı 

güçlü bir personel devam kontrol uygulaması ile zaman, emek ve bütçeden tasarruf edin. 

 

Her zaman her yerden erişim sağlanabilen web tabanlı yazılım. Kapsamlı zaman 

çizelgesinin hızlı ve kolayca uygulanabilmesi. Kolay bordro hesaplamaları. Çoklu Zaman, 

Vardiya, Hafta ve Fazla Mesai kurallarını tanımlama. 

 

Haftalık ve senelik izinleri kolayca yönetin. İzin, devamsızlık ve tatillerin kolay takibi. Farklı 

biyometrik cihazlar ve RFID okuyucularla entegrasyon . Hassas, doğru ve kapsamlı 

raporlama. Geçiş verilere hızlı erişim.  

 

İzin Yönetimi: 

İzin türleri tanımlayın veya yeni izin türleri oluşturun. İzin yönetimi modülü, her bir çalışanın 

aylık  karmaşık izin işlemlerini basitleştirir ve yöneticilerle ik müdürlerinin izin ayrılışlarını 

etkin ve sistemli şekilde yönetmelerine olanak tanır. 

 

İzin politikanıza göre izin kurallarını tanımlayın. Tahakkuk, gecikme ve paraya çevirme 

kurallarını tanımlayın. Transfer / Geçiş İzni. Web Tabanlı İzin Başvurusu ve Onayı. İzin 

Dengesi, Birikim Kuralları. İzin Raporları. 

 

Kullanıcı gruplarına göre yaprak ayırma: İK, her politikayı bir çalışan için ayrı ayrı veya 

tüm grup için ayrılabilir. Aylık İzin Ayarlaması: Aylık izin ayarlaması ile kullanıcı tüm ay 

boyunca tüm çalışanlar için aynı anda çalışanın ücret iznini düşebilir / ayarlayabilirsiniz. 

 

Puantaj/Maaş Yönetimi: 

Bordro, en önemli İK araçlarından biridir, çevrimiçi izin yönetimi ve çalışan self servis 

portalı ile birleştirildiğinde, İK üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltır ve çalışanların 

katılımını, bordrolarını ve izinlerini   aydan aya  yönetmenin hantallığını basitleştirir. 

 

PERIO puantaj/maaş yönetim sisteminin kullanılması şirketinize büyük zaman kazandırır 

ve yanlış hesaplamalar ile yapılan hataları azaltırr. Web tabanlı sağlam bir pdks yazılımı 

ile emek, zaman ve para tasarrufu edin. 



Kullanıcı dostudur: Çok daha az karmaşıklığa sahip kullanıcı dostu ortam. Güvenilir ve 

Güvenli: Güvenli Ortam ve güçlü yedekleme sistemi yapısı. Uzmanlık: Uzun yıllara 

dayanan deneyime sahip Uzmanlar Paneli Bordro endüstrisinde uzmanlık sağlar. 

 

Geçiş Kontrol ve Konum Takip: 

Personel giriş-çıkışının ve geçiş kontrol seviyesinin önemli olduğu yerlerde kullanılan bir 

sistemdir. Bu sistem sayesinde tüm giriş çıkışlar kayıt altına alınır ve raporlanır. Okuyucular 

kişilerin kritik bölgelere girişine belirlenen kurallar çerçevesinde izin verir. 

 

Kolay ve hızlı kurulum, kullanıcı dostu ara birim. Her sektöre uygulanabilir esneklik. 

Genelde kullanılan Windows tabanlı işletim sistemlerine uyumluluk. Tüm Raporları Excel’e 

transfer edilebilme. Personeller menüsünden personel bilgi yönetimi 

Hızlı veri giriş ekranları. Detaylı personel bilgilerini yönetebilme özelliği. Program 

içerisinden online destek hizmeti modülü. Toplu işlem sihirbazı. Rapor tanımlayabilme 

özelliği. Kolay erişim, yönetim ve izleme. 

 

Süreç Yönetimi: 

Süreç Yönetim Sistemi, kurumun iş süreçlerini yöneterek ve iyileştirerek kurumsal 

performans artışını sağlamaya odaklı sistemdir. Bu süreçte öğrenilenler, yazılıma 

dönüştürülürken, her bir sürüm geliştirme adımında süreci bir adım ileri taşıyacak, işleri 
hızlandıracak, maliyetleri düşürecek ya da kapasiteyi artıracak biçimde planlanır. 

Özel olarak geliştirilmiş iş akışı / süreç yönetimi ( perio gibi ) gibi doğru araçlara 

sahipseniz , bu zor görevin normalde çok daha kolay olacağını söylemek güvenlidir . Bu 

araçlar, süreçlerinizi yönetmek için gereken çaba miktarı söz konusu olduğunda büyük 
bir fark yaratabilir. 

Süreç Yönetim modülü ile hem Süreçlerinizi yönetebilir hem de bu süreçleriniz 

diğer yönetim standartları ile (İş Sürekliliği Yönetim Sistemi,Kurumsal Risk Yönetim 

Sistemi,Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,Düzeltici Önleyici Faaliyetler,Müşteri 

Memnuniyet Sistemi..vb) tam olarak entegredir. Bu sistemler için süreçler temel 

niteliktedir. 

Ziyaretçi Yönetimi: 

Ziyaret yönetimini güvenli ve verimli hale getirin. Ziyaretçilerinize ait bilgileri hızlı ve 

kolayca kayıt edin. Yasaklı ve VIP ziyaretçileri yönetin. Detaylı Ziyaret ve Ziyaretçi 

Analizleri ile güvenlik ve verimliliğinizi arttırın. 

http://www.pipefy.com/


Ziyaretçi Yönetim Sistemleri giriş kontrol sistemleri ve bina güvenlik sistemleri ile entegre 

olabilirler. Bir ziyaretçiye özel oluşturulacak manyetik kart ile ziyaretçinin bina içerisinde 

nerelere girdiği, nerelerde ne kadar kaldığı sisteme kayıt edilebilir.  

Kayıt panellerinden ziyaretçinin sadece ilk ziyaretinde değil her ziyaretinde fotoğraf 

alabilir, bu sayede farklı bir kişinin isim ve cep telefonu kullanarak yapacağı kaçak 

girişleri tespit etmiş olursunuz.  

 

Performans Yönetimi: 

Performans yönetim sistemi, çalışanların performansını ölçmek için sistematik bir 

yaklaşımdır. Kuruluşun misyonunu, amaçlarını ve hedeflerini mevcut kaynaklarla 

(örneğin İnsan Gücü, malzeme vb.), sistemleri ve öncelikleri belirlediği bir süreçtir. 

Çalışanların eğitim, koçluk ve mentorluk sistemleri yoluyla doğaçlama yapabilmeleri için 

bilgi ve beceri eksikliklerini bulmak için veri sağlamayı destekler. Çalışanları yeni zorluklar 

yaşamaya ve yapı süreci boyunca yenilik yapmaya motive eder. 

Çalışanlarına profesyonel kariyerlerindeki büyüme ve gelişmeleri için yeni fırsatlar sunar. 

Ekip üyeleri arasındaki şikayetleri ve çatışmaları ortadan kaldırır. Çalışanın performansını 

performans hedeflerine ve standartlarına göre adil ve doğru bir şekilde değerlendirir. 

Özlük ve Evrak Yönetimi: 

Organizasyon içerisinde dokümanlarınızı, belgelerinizi Kalite Yönetim Sistemi 

standartlarına göre yönetebilmenize, ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde 

erişebilmenize olanak sağlayan yazılım modülüdür. 

Tasarım Performans, Versiyonlama (İstenilen klasör hiyerarşisinde aktif/pasif yapılabilmesi) 

Yetkilendirme(Yetkilendirmelerde klasör hiyerarşisinde aşağı-yukarı türetme/koparma 

yapılabilmesi) Onaylama(Onaylamalarda sınır onaycı eklenebilmesi) 

Detaylı Arama,  Kullanıcı Dostu Ekranlar, Organizasyonunuzda dokümanlarınızın 

oluşturulması, onaylanması, versiyonlanması ve yayılımı gibi süreçleri dijital ortamda 

kolay ve hızlı birşekilde yürütülmesini sağlar. 

 

https://www.hrhelpboard.com/hr-policies/performance-appraisal-policy.htm

