Kaba b-comm ERP 5 – SAP ERP
Afwezigheidsbeheer
Kenmerken

De medewerkers registreren hun
verlofaanvragen via de moderne
webinterface van Kaba b-comm
ERP 5.

de aanvraag automatisch naar een
plaatsvervanger doorgestuurd. De
termijnen voor het doorsturen kunnen in SAP ERP worden ingesteld.

Het SAP-systeem slaat de nieuwe
aanvragen als vergrendelde records
in de relevante gegevensindeling
op. Op hetzelfde moment ontvangt
de leidinggevende een e-mail van
het SAP-systeem met de nieuwe te
bewerken aanvragen. De basis voor
dit proces is de Business Workflow-technologie in SAP ERP.

De geïntegreerde teamkalender
geeft medewerkers en leidinggevenden een overzicht van de
afwezigheidssituatie op een afdeling.
Aanvragen kunnen direct door leidinggevenden op de teamkalender
goedgekeurd worden. Voorgedefinieerde SAP-workflows zijn centrale
onderdelen van de Kaba-oplossing
voor het regelen van de aan- en
afwezigheidsmeldingen en het
controleren van de status in SAP en
Kaba b-comm ERP 5.

De leidinggevende van de aanvrager
bewerkt de aanvragen direct in Kaba
b-comm ERP 5. Daarnaast is een
overzicht van andere aanvragen van
medewerkers zichtbaar zodat de
leidinggevende in een oogopslag de
aan- en afwezigheid van zijn/haar
medewerkers kan zien.
Als de leidinggevende niet op tijd op
een aanvraag reageert, dan wordt

→→ Eenvoudige registratie en
afhandeling van aan- en
afwezigheid in Kaba b-comm
ERP 5 in combinatie met SAP
ERP
→→ Teamkalender voor
medewerkers en
leidinggevende
→→ E-mails voor medewerkers
en leidinggevenden bij
statuswijzigingen
→→ Voorgedefinieerde, praktische
SAP-workflows voor een
snelle start
→→ De Kaba-app voor Kaba
Terminal 97 00, optioneel

Kenmerken

Vereisten
▪▪ Kaba b-comm ERP 5 – SAP ERP
▪▪ Kaba Workforce Center - Verlofaanvraag medewerker/Kaba Workforce Center - Verlofaanvraag manager
▪▪ SAP ERP 6.0 met Business Workflow
▪▪ Internet Explorer, Mozilla Firefox

Kenmerken
▪▪ Weergave van afwezigheidsaantallen met gegevensindeling 5 of 2006
▪▪ Weergave van tijdregistratie van toegewezen medewerkers
▪▪ Uitbreiding van aan- of afwezigheidstypen in Kaba b-comm ERP 5
▪▪ Single-Sign-On met automatische autorisatietoewijzing
▪▪ Afbeelden van organisatiestructuur in SAP via gegevensindeling 105
▪▪ Individuele autorisatiecontrole in Kaba b-comm ERP 5 met rollenconcept
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Uitbreidingen
▪▪ Kaba Workforce Center - Verlofaanvraag via terminal voor registratie van verlofaanvragen op Kaba Terminal 97 00
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