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Od ponad 10 lat oferujemy i prowadzimy wdrożenia 
naszych rozwiązań oraz wytwarzamy oprogramowanie
na indywidulane zamówienia naszych Klientów.

Głównym celem działalności firmy jest dostarczanie naszym 
Klientom profesjonalnego oprogramowania o wysokiej jakości 
i niezawodności. 

Już w fazie projektowania czuwa nad nimi grupa ekspertów Już w fazie projektowania czuwa nad nimi grupa ekspertów 
w dziedzinie projektowania, wytwarzania, testowania i wdrażania 
złożonych systemów IT.

     Technology                                                              Kontakt 
    ul. Perzycka 102C, 60-182 Poznań               biuro@ltechnology.poznan.pl      tel. (61) 868-25-32

Tworzymy innowacyjne rozwiazania

Prowadzimy sprzedaż własnych aplikacji oraz 
wytwarzamy oprogramowanie ściśle według 
potrzeb naszych Klientów. 

Świadczymy usługi związane z kompleksowym 
wdrażaniem oprogramowania, jego serwisem,
rozwojem oraz prowadzimy szkolenia z obsługi.rozwojem oraz prowadzimy szkolenia z obsługi.

Zapewniamy asystę i opiekę serwisową, a nasze 
rozwiązania objęte są gwarancją.

Wyznajemy zadadę “Czas to pieniądz“.



www.technology.poznan.pl

Zarządzanie urlopami (składanie, akceptowanie 
i rozliczanie wniosków).

Planowanie urlopów i absencji.

Sporządzanie i prezentacja grafika urlopowego 
(kalendarza urlopowego).

Sporządzanie raportów (rozbudowany system 
raportowania stanowi ogromne ułatwienie pracy raportowania stanowi ogromne ułatwienie pracy 
dla Działu HR).

Wewnętrzne rozliczanie i/lub eksport zebranych 
informacji do systemów zewnętrznych.

System obsługuje wszystkie rodzaje wniosków, 
m.in.: urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie,
urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem,
urlop bezpłatny, urlop macierzyński, fakultatywny urlop bezpłatny, urlop macierzyński, fakultatywny 
urlop macierzyński, wychowawczy, urlop rodzicielski, 
urlop ojcowski, zwolnienia lekarskie, odbiór nadgodzin.
 
Łącznie 21 rodzajów urlopów, absencji i zwolnień.

Funkcjonalność rozwiązaniaSystem Urlopowy umożliwia wprowadzanie 
przez pracowników firmy wniosków urlopowych 
w postaci dokumentów elektronicznych.

Wnioski są automatycznie kierowane 
do akceptacji zastępstwa i przełożonych, 
a system sam informuje odpowiednie osoby 
o konieczności akceptacji  (e-mail). o konieczności akceptacji  (e-mail). 
Proces akceptacji jest niezwykle prosty, 
intuicyjny i efektywny.

Integracja z Czasem Pracy dostarcza pionierskie 
rozwiązanie tego typu na rynku polskim.

System jest w pełni zgodny z prawem polskim.

“Z przyjemnością możemy
polecić firmę Technology
jako jednostkę gwarantującą
fachowość wykonywanych usług

Jakub Bierzyński
Prezes Zarządu

Urlopy
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Tworzenie wielozmianowych harmonogramów 
czasu pracy; odrębna obsługa planu i wykonania.

Podstawowy, równoważny lub dowolny inny 
(np.: zrównoważony, 4-ro brygadowy) system 
rozliczania czasu pracy.

Automatyczne naliczanie nadgodzin 50%, 100% 
oraz pracy w godzinach nocnych.oraz pracy w godzinach nocnych.

Zatrudnienie od 1/8 do 8/8 etatu: (np.: pełen etat,
pół etatu, 3/4 etatu, itp.).

Automatyczna kontrola przekroczeń czasu pracu 
(np.: odpoczynki dobowe, tygodniowe, średnie, itp.).

Odbiór nadgodzin oraz płatności za nadgodziny.

Definiowanie dowolnych okresów rozliczeniowych.

Wszystkie rodzaje urlopów, zwolnień i absencji.Wszystkie rodzaje urlopów, zwolnień i absencji.

Eksport danych do systemów zewnętrznych.

Funkcjonalność rozwiązaniaModuł Czasu Pracy stanowi rozszrzenie 
Systememu Urlopowego i jest pierwszym 
tego typu rozwiązaniem na polskim rynku. 

System pozwala na kompleksowe prowadzenie 
ewidencji i kontroli czasu pracy (dostosowanej 
do specyfiki odbiorcy) oraz rozliczanie urlopów,
zwolnień i absencji każdego typu. zwolnień i absencji każdego typu. 

Rozwiązanie to jest w pełni dostosowane do 
polskich realiów: z jednej strony zapewnia 
zgodność z Kodeksem Pracy, a z drugiej 
pozwala na wprowadzenie reguł specyficznych 
dla odbiorcy rozwiązania. 

“Doświadczenie w realizacji dotych-

czasowych projektów i dojrzałość 

organizacyjna Technology stanowią 

najlepszą i obiektywną rekomendację

Grzegorz Tartas
Logistics & Purchasing Manager

Czas pracy
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Baza sprzętu całej firmy (np.: komputery, telefony, 
samochody) z wyróżnieniem środków trwałych.

Definiowanie dowolnych typów sprzętu oraz 
dodawanie atrybutów specyficznych dla danego typu.

Definiowanie typów podrzędnych, np.: możliwość 
przypisywania faktur i szkód do pojazdów, 
rejestrowanie faktur dla poszczególnych telefonów. rejestrowanie faktur dla poszczególnych telefonów. 

Generowanie protokołów przekazania-odbioru, 
wycofania/likwidacji, oddania do serwisu, itp.

Przypisywanie sprzętu do pracowników oraz 
identyfikacja sprzętu "wolnego" i "w serwisie".

Identyfikacja sprzętu za pomocą kodów kreskowych.
Drukowanie etykiet/nalepek z kodami kreskowymi

Generowanie raportów i zestawień.Generowanie raportów i zestawień.

Pełna historia operacji - od zakupu aż do wycofania. 

Funkcjonalność rozwiązania Rozwiązanie zapewnia obsługę bazy danych 
sprzętu oraz środków trwałych firmy. 

Pracownik ma możliwość sprawdzenia sprzętu 
w posiadaniu; przełożony wie jaki sprzęt 
posiadają jego podwładni.

Dział HR zna sprzęt, który pracownik musi zdać
przy zwolnieniu oraz wie, co przekazać nowemu przy zwolnieniu oraz wie, co przekazać nowemu 
pracownikowi. Księgowość posiada dostęp 
do środków trwałych, kosztów, amortyzacji, itp.

System pozwala na import faktur masowych 
oraz posiada wiele innych przydatnych funkcji!

“Fachowość kadry firmy 
Technology pozwala nam 
rekomendować ją jako
solidnego wykonawcę

Dagmara Radomirska
Kierownik Działu Publikacji

Środki trwałe
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Każdy z uprawnionych pracowników ma dostęp 
do informacji dotyczących wykorzystania zasobów. 

W dowolnej chwili może wybrać jeden z zasobów 
oraz sprawdzić, w których dniach oraz godzinach 
jest on już wykorzystywany przez innego pracownika. 
Dzięki temu, dany zasób zawsze będzie zarezerwowany
wyłącznie przez jedną osobę. wyłącznie przez jedną osobę. 

Podstawowa funkcjonalność modułu:
- Definiowanie i zarządzanie kategoriami zasobów,
- Definiowanie i zarządzanie zasobami dostępnymi 
   w danej kategorii,
- Rezerwacja zasobów przez użytkowników,
- Dostęp do rezerwacji danej kategorii zasobów 
   zarządzany systemem uprawnień,   zarządzany systemem uprawnień,
- Definiowanie wyposażenia opcjonalnego, dostępnego 
   przy rezerwacji zasobu (np.: rzutnik, flipchart, catering),
- Wyszukiwarka rezerwacji zasobów.

Dzięki modułowi można również zaplanować oraz
zarezerwować zasoby na czas remontu lub naprawy 
gwarancyjnej.

Funkcjonalność rozwiązaniaSystem ten pozwala na prowdzenie rezerwacji 
dowolnych zasobów używanych w Twojej firmie. 

Moduł może zarządzać dowolną ilością zasobów,
które podzielone są na definiowalne kategorie. 

Zasób to dowolny obiekt używany w firmie:
- sala konferencyjna,
- projektor,- projektor,
- laptop,
- samochód służbowy,
- nawigacja GPS,
- miejsce parkingowe,
- instalacja przemysłowa.

“Z przyjemnością możemy
polecić firmę Technology
jako jednostkę gwarantującą
fachowość wykonywanych usług

Jakub Bierzyński
Prezes Zarządu

Rezerwacje
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Luminum to rozwiązanie udostępnione w Chmurze 
Obliczeniowej w postaci usługi dostępnej przy pomocy
dowolnej przeglądarki internetowej.

Kupujesz usługę z której korzystasz tak długo, jak jest 
ona Tobie potrzebna. Nie jest konieczne inwestowanie 
ani w sprzęt ani w licencje na oprogramowanie. 

Nie musisz martwić się o aktualizację oprogramowania.Nie musisz martwić się o aktualizację oprogramowania.
Wszystkie zmiany i niezbędne modyfikacje, w tym 
przede wszystkim te prawne, realizujemy my. 
 
 

CZAS
PRACY

ŚRODKI
TRWAŁE

SYSTEM
URLOPOWY

     Technology - Luminum                                     Kontakt 
    ul. Perzycka 102C, 60-182 Poznań               biuro@luminum.pl, tel.: (61) 868 25 32

Luminum jest marką firmy Technology

Marka powstała w celu łatwego udostępnienia 
produktów oferowanych przez Technology. Jest 
to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów,
którzy wymagają błyskawicznego i sprawnego 
uruchomienia potrzebnych dla nich aplikacji.  

“Wysoko cenimy sobie 
profesjonalne podejscie do 
klienta reprezentowane 
przez Technology

Grzegorz Tartas
Logistics & Purchasing Manager

“Bardzo cenimy jakość
świadczonych usług,
terminowość, krótki czas
realizacji projektów i zmian

Jakub Bierzyński
Prezes Zarządu

“Fachowość kadry firmy 
Technology pozwala nam 
rekomendować ją jako
solidnego wykonawcę

Dagmara Radomirska
Kierownik Działu Publikacji


