
 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                             

Neden Fazla Mesai Neden Karşılaştırması 
Uygulaması Fiori Çözümü 

 

Zaman Yönetimi süreçlerini SAP HCM sistemi 
üzerinde yürüten, personellerin fazla mesailerini, ve 
fazla mesai nedenlerini raporlama ihtiyacı duyan 
işletmeler için geliştirilmiş Fiori uygulamasıdır. 

Çözümün Genel Özellikleri 

Fazla Mesai Neden Karşılaştırması uygulaması 
personellerin 0001-Organizasyonel Tayin bilgi tipine 
girişi yapılmış olan zaman yönetimi sorumlu grubu 
verisini okuyarak uygulamaya giriş yapıldığında 
otomatik olarak kullanıcıya bağlı olan personellerin 
seçili tarihte ekrana gelmesini sağlar. Birden fazla 
ekip seçimi yapmak mümkündür. 

Detaylı Erişim 

Detaylı bilgi almak ve hizmetimizden faydalanmak 
için iletişim bağlantısından bize ulaşabilirsiniz. 

 

Rapidsol Fazla Mesai Neden Karşılaştırması Uygulaması Fiori 
Çözümü 

Bu uygulama ile; ekip veya fazla mesai nedeni 

bazında kırılım yapılarak personellerin seçilen 

tarih aralığındaki fazla mesai saat toplamları 

ve fazla mesai nedenleri raporlanabilir. 

Böylece personellerin belirlenmiş tarihte en 

çok hangi sebeple fazla mesai yaptığı gibi 

verilere kolayca ulaşılabilir. Fazla mesai saat 

toplamları personellerin puantaj 

sonuçlarından, fazla mesai nedenleri ise SAP 

HCM sisteminde müşteriye özel olarak 

uyarlanan bilgi tipinden çekilir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             “Verimli ve doğru bir yapı..” 

   

 

 

    

     

Fazla Mesai Neden Karşılaştırması 
Uygulaması Fiori Çözümü

Zaman Yönetimi
Fazla Mesai Neden 

Karşılaştırması

https://www.rapidsol.com.tr/iletisim/


                                                                                                                                                                                                                                                         
Çözümün Uyarlanması ve Kullanıma Alınması 

 

Kurulum ve Canlıya Alma 

Birçok işletmede çalışmaları yapılan ve kullanılmakta olan 
çözüm paketinin devreye alınması için proje yönetim ofisimiz 
tarafından en hızlı ve sağlıklı uygulamayı 
gerçekleştirebileceğimiz proje yönetim planı oluşturularak 
aşağıda kısa özeti verilen çalışmalar gerçekleştirilir ve sistem 
kullanıma alınır.  

 

 

Ön Koşullar: 

Uygulamaların devreye alınması için gerekli ön koşul pozitif 
zaman yönetimi kullanımı yapıyor olmak ve Fiori raporlamaları 
özelinde Fiori kullanıcısı olmak gerekir. 

 

 

Kontrol Kokpiti 

Bu uygulama ile; ekip veya fazla mesai nedeni bazında kırılım 
yapılarak personellerin seçilen tarih aralığındaki fazla mesai 
saat toplamları ve fazla mesai nedenleri raporlanabilir. Böylece 
personellerin belirlenmiş tarihte en çok hangi sebeple fazla 
mesai yaptığı gibi verilere kolayca ulaşılabilir 

 

Raporlamalar 
Oluşan rapor, tablo ve pasta grafiği şeklinde ekrana 
yansımaktadır. Grafikte gösterilecek fazla mesai neden sayısı 
filtreler ile belirlenerek grafiğin özelleştirilmesi mümkündür. 
Örneğin fazla mesai nedenlerinin tümü, en fazla 5’i veya en 
fazla 3’ü grafikte gösterilebilir. 

 

  

 


