Profesjonalne oprogramowanie
dla słuzb ochrony osób i mienia
LOGO:
POLSKA IZBA OCHRONY
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OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

KONWÓJ
„To nasze początki z programem DISPONIC. Jeśli obsługa programu będzie tak przyjazna użytkownikowi, jak
sam kontakt z producentem, to jestem dobrej myśli.”
Marcin Pyclik | Prezez Zarządu Grupy Ochrony Konwój

SELTIK
„DISPONIC to innowacyjny produkt na rynku Security dla
mojej firmy jest dużym ułatwieniem, ponieważ wszystkie
papierowe księgi MSWiA mamy w jednej aplikacji elektronicznej. Pracownicy mają wszystko pod kontrolą i mogą
skupić się na innych zadaniach, co korzystnie wpływa na
rozwój Grupy Seltik. Z czystym sumieniem mogę rekomendować ten produkt.”
Albert Czyżyk | Prezes Zarządu Seltik Sp. z o. o.
POLIS
„Korzystając z programu Disponic, mój personel zawsze
dysponuje aktualną wiedzą na temat obsady na poszczególnych obiektach. Praca z systemem pozwala zoptymalizować
wszelkie procesy towarzyszące zatrudnianiu nowych pracowników a później monitorować ich efektywność. Gorąco
polecam każdemu.”
Rafał Łyszyk | Dyrektor Generalny Polis Ochrona Sp. z o. o.

SPARTAN
„DISPONIC pozwala mi zaoszczędzić czas i skupić się na
operacyjnej działalności firmy.”
Robert Wróbel | Wspólnik Spartan s.c.

2

DOKUMENTACJA MSWIA
WYKAZ PRACOWNIKÓW OCHRONY. REJESTR ZAWARTYCH
UMÓW. KSIEGA REALIZACJI UMOWY. EWIDENCJA WYDANYCH,
WYMIENIONYCH I ZWRÓCONYCH LEGITYMACJI.

Księgi, wykazy, rejestry. Kolejne, obok wielu innych, wyzwanie dla agencji ochrony. Niejednemu przedsiębiorcy wszechobecna w tym zakresie
„papierologia” spędza sen z oczu. I to ciągłe poczucie tracenia cennego czasu na biurokrację, zamiast skupienie się na rozwijaniu biznesu.
Znaleźliśmy jednak rozwiązanie! W DISPONIC
rozwinęliśmy nowy, osobny moduł, w którym użytkownik może elektronicznie wypełniać dokumenty,
co do których obowiązek prowadzenia wynika
bezpośrednio z przepisów prawa.

Dokumenty dostępne i edytowalne w jednym miejscu, z funkcją wersjonowania i łatwym dostępem
do archiwum. Bezpośredni import danych pracowników i obiektów, istniejących już w programie, znacznie usprawni pracę agencjom ochrony
i pozwoli na spokojniejsze przechodzenie kontroli, dokonywanych przez Wydziały Postępowań
Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji
i Komendy Stołecznej.
Dodatkową zaletą jest możliwość korzystania
z tego modułu wraz z modułem Planowania.

Dokumentacja MSWiA

Dokumentacja MSWiA
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GRAFIKI
SZYBKO. PRZEJRZYSCIE. ELASTYCZNIE.
Szukacie Państwo rozwiązań umożliwiających
ustrukturyzowanie oraz przyspieszenie codziennych procesów w Waszej firmie? Chcielibyście posiadać ku temu odpowiednie narzędzie?
DISPONIC pomoże Państwu zarządzać pracownikami oraz ich czasem pracy. Program uwzględnia
bowiem specyfikę branży, dużą ilość obiektów,
na których trzeba obsadzić personel, czy wielozmianowość. Dzięki DISPONIC widzicie, gdzie
macie jeszcze wolne zasoby oraz kto posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do służby
na poszczególnych posterunkach.

 Uwzględnienie limitów godzinowych
 Możliwość planowania na okresy dłuższe niż miesiąc
 Planowanie grafików możliwe na wielu monitorach
 Weryfikacja dotycząca kwalifikacji
 Dotrzymywanie ustawowych wolnych godzin od
pracy
 Unikanie podwójnego obsadzania na posterunku
i umieszczania tej samej osoby w tym samym czasie na różnych obiektach
 Przypisywanie pracowników do obiektu
 Uwzględnianie limitów wynagrodzenia

Witamy w DISPONIC!
Z nami oszczędzicie do 80% czasu!
Państwa korzyści
 Brakująca obsada na posterunkach widoczna na
pierwszy rzut oka
 Możliwość planowania pracownika zatrudnionego
w kilku spółkach na jednym obiekcie

 Ewidencja rzeczywistego czasu pracy
 Kalendarz pracownika z kontem nieobecności
(urlopy, zwolnienia chorobowe itd.)
 Wydruki grafików we własnym, firmowym układzie
graficznym
 Blokada pracownika z uzasadnieniem
 Grafiki wysyłane mailem seryjnym (oszczędność
papieru)
 Wydruk legitymacji pracowniczych według wzorów
zgodnych z obowiązującymi przepisami
 Możliwość dopasowania widoku obszaru roboczego ekranu do własnych potrzeb
 Przejrzystość, dzięki przypisaniu kolorów do poszczególnych rodzajów obiektów, czy posterunków

4

WYNAGRODZENIA
BRUTTO
NA BIEZACO. DOKŁADNIE.
NIEZAWODNIE.
Podczas planowania grafiku dla pracownika program automatycznie wylicza jego wynagrodzenie
brutto. Melodia przyszłości? Nie z DISPONIC! Moduł płacowy szybko i komfortowo dokona rozliczenia wynagrodzeń brutto. Użytkownik wprowadza
tylko raz podstawowe informacje (wynagrodzenie
zasadnicze, dodatki). Resztę obliczy DISPONIC!
Państwa korzyści
 Ustalanie wynagrodzeń i dodatków w kombinacji
obiekt, posterunek, pracownik
 Elastyczne modele rozliczeniowe
 Możliwość tworzenia dodatków (obiektowych i stanowiskowych)
 Definiowalne równolegle kalendarze osobiste
 Pilnowanie limitu zarobków już w czasie tworzenia
grafiku!
 Zindywidualizowane analizy i raporty dzięki zaimplementowanym tabelom przestawnym
 Eksport danych w Excelu

FAKTURA
INDYWIDUALNIE.
AUTOMATYCZNIE. GOTOWE
DO WYSYŁKI MAILEM.
Fakturowanie – to proces wieńczący dzieło, ale nie
zawsze odbywa się bez komplikacji. Do rozliczeń
z Klientami potrzeba dokładnych i transparentnych
stawek, zarówno tych godzinowych, przypisanych
do poszczególnych obiektów, jak i ryczałtowych
za określone rodzaje usług. Funkcja szybkiego zapisu faktury w DISPONIC pozwala na zaoszczędzenia czasu i nerwów. Program automatycznie zlicza wszystkie pozycje i generuje fakturę. Otwarte
pozycje są zawsze widoczne.
Państwa korzyści
 Generowanie faktur z grafików
 Własny układ faktury (teksty, logo, czcionka itd.)
 Komfortowe tworzenie faktur ryczałtowych
 Tworzenie odrębnych cen dla obiektu, posterunku,
Klienta
 Elastyczne tabele rozliczeniowe
 Wysyłka faktur drogą mailową
 Indywidualne raporty z obrotów w danym okresie za
pomocą tabel przestawnych
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APLIKACJA NA SMARTFONA
POMYSŁOWO. NIEZALEZNIE. NA CZASIE.
SYSTEM KONTROLI OBCHODÓW Z ELEKTRONICZNĄ KSIĄŻKĄ SŁUŻBY
Aplikacja upraszcza i digitalizuje dokumentację dotyczącą wyznaczonych obchodów oraz
określonych zdarzeń. Polega to na skanowaniu tagów NFC umieszczonych w punktach kontrolnych. Protokół jest automatycznie generowany w systemie, ponieważ kontrola obchodów
zsynchronizowana jest z elektroniczną książką służby.
MOBILNA EWIDENCJA CZASU PRACY ZA POMOCĄ NFC DLA DUŻYCH
IMPREZ MASOWYCH
Zsynchronizowanie naszej aplikacji z legitymacją pracownika posiadającą, wbudowany
chip NFC pozwala na szybką i niezawodną ewidencję czasu pracy szczególnie przy
dużych imprezach masowych. Wszystkie zewidencjonowane informacje zostają automatycznie przejęte w systemie.
ŚLEDZENIE ZASOBÓW
Krótkofalówki, odzież robocza, smartfony i telefony. Utrata tych zasobów to szkody dla firmy! Aplikacja umożliwia skanowanie zasobów za pomocą kodu QR lub NFC. Gwarantuje
to optymalizację procesu prawidłowego utrzymywania stanów magazynowych.

Jan Kowalski
Śledzenie zasobów. Obiekt
Śledzenie zasobów. Pracownik
System kontroli obchodów
Zdarzenia
Utwórz punkt kontrolny NFC
Utwórz NFC pracownika
Utwórz NFC zasobu
Pokaż zasób

PLATFORMA INTERNETOWA
KOMFORTOWO. ONLINE. W ZASIEGU REKI.
Smartfon, tablet, czy notebook. Urządzenie nie ma znaczenia. Naszą aplikację można używać wszędzie tam,
gdzie jest połączenie z internetem. Na każdym systemie
operacyjnym. W zależności od przyznanych uprawnień
od administratora po różne kręgi osób: koordynator, pracownik, Klient, czy podwykonawca mają określony dostęp do danych i do wglądu bądź edycji grafików.

blemowe dotarcie do obiektu ułatwia nawigacja map
Google. Dodatkowo, dzięki funkcji odczytania grafiku,
Koordynator zyskuje pewność, że pracownik zapoznał
się ze swoim grafikiem.

GRAFIK
Pracownik, Koordynator – w każdej chwili mają dostęp do grafików (pracownik do swojego, koordynator
do wszystkich na obiekcie) i mogą pobrać dane, takie
jak: godziny dyżurów, zadania, adresy, uwagi. Bezpro-

Podwykonawca – można przyporządkować podwykonawców do poszczególnych obiektów. Ułatwia to współpracę pomiędzy agencjami ochrony.

Graﬁk

Wniosek urlopowy

Planowanie własne

Informacje

Dostępność

Elektroniczna Książka służby

Przerwa w dyżurach

Planowanie dyżurów

Klient może otrzymać drogą mailową informacje o pracownikach chroniących jego obiekty.

Platforma internetowa DISPONIC posiada szereg dodatkowych funkcjonalności ułatwiających komunikację
z pracownikami oraz umożliwiającymi uwzględnianie
ich próśb, prowadzących w konsekwencji do ułatwienia
pracy Koordynatora. M.in. Planowanie własne (koordynator wstawia online pulę posterunków do obsadzenia
i pracownicy sami meldują swoją gotowość do służby)
Dostępność (pracownik zgłasza swoją dyspozycyjność
w danym okresie). Przerwa w dyżurach (pracownik
zgłasza prośbę koordynatorowi, kiedy nie chciałby mieć
służby). Oferujemy takie funkcjonalności, jak Elektroniczna książka służby, wnioski urlopowe, informacje (wymiana komunikacji wewnątrz firmy).

Zadajmy sobie kilka pytan:
Czy DISPONIC® sprawdziłby sie tez w mojej firmie?
Pracuję w obszarze ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia imprez masowych i potrzebuję niezawodnego
systemu do informatycznej obsługi tych usług
Szukam komfortowego oprogramowania, które efektywnie zastąpiłoby „papierologię” w mojej firmie i pozwoliło
na zaoszczędzenie czasu
Chcę zoptymalizować proces planowania i organizacji czasu pracy w mojej agencji
Mam dość ręcznego wypełnienia dokumentacji wynikającej z obowiązków nałożonych w rozporządzeniach
MSWiA, chcę bezstresowo przechodzić kontrolę organów nadzorczych
Obsługa programu musi być prosta, intuicyjna i przyjazna dla użytkownika
Kilkakrotne wprowadzanie danych i ręczne rozliczanie czasu pracy zabierają mój cenny czas
Chcę w łatwy i przejrzysty sposób kontrolować kosze materiałowe i wyposażenie w mojej firmie
Życzę sobie sprawniejszej i nowoczesnej komunikacji za pomocą smartfonu, czy tableta
Jako agencja ochrony chciałbym znaleźć sensowne proporcje pomiędzy techniką, koniecznym nakładem personalnym oraz kosztami

Robert Chustecki
Jeżeli zaznaczyłeś co najmniej 3 z powyższych
odpowiedzi, proszę o kontakt!

tel. 12 313 45 19
tel. kom. 506 040 973
e-mail: robert.chustecki@disponic.pl

O NAS
BITE to kreatywna i nowoczesna firma rodzinna, powstała
w 1995 roku w Badenii-Wirtembergii w Niemczech. Od
2013r. jesteśmy obecni w Polsce jako Bite Sp. z o.o. Firma posiada ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu
oprogramowania dla firm ochrony osób i mienia. Zaufało
nam już ponad 250 Klientów z Polski, Niemiec, Austrii,
Szwajcarii i Liechtensteinu. Na rynkach niemieckojęzycznych jesteśmy niekwestionowanym liderem w branży.
Siedziba główna BITE AG mieści się w Filderstadt k. Stuttgartu, natomiast BITE Sp. z o.o. w Krakowie. Posiadamy
także biura w Düsseldorfie oraz Warszawie. W sumie
zatrudniamy ponad 20 osób.
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Bite Sp. z o. o.
ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. 12 313 45 19
tel. kom. +48 506 040 973
info@disponic.pl
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WWW.DISPONIC.PL

