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’’Totul începe şi se termină cu organizarea.”                         

(Aristotel) 
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Introducere 
 

Vedem zilnic în jurul nostru oameni care muncesc de dimineaţa până seara, se plâng 

tot timpul că nu le ajunge timpul pentru a realiza cu succes sarcinile de serviciu. Nimic mai 

fals. Nu programul de lucru este cel care ne dă un randament scăzut, ci proasta organizare 

este de vină. Randamentul nostru scade considerabil atunci când ne ocupăm de mai multe 

lucruri deodată, fără a fi programate în mod corespunzător. 

Classoft Sheduling Manager a fost dezvoltat pentru a uşura munca de organizare şi 

monitorizare a echipelor de lucru în cadrul unităţilor care desfăşoară activităţi precum: 

service, vânzări, cabinete şi clinici medicale, turism, unităţi bugetare, hoteluri, pensiuni şi 

orice alt tip de unitate care poate folosi suportul aplicaţiei pentru organizarea muncii.  

Aplicaţia este disponibilă în trei versiuni: versiunea Express, Lite şi Professional. 

Versiunile Lite şi Professional se adresează mediului de business, iar versiunea Express este 

destinată utilizării cu scop noncomercial şi este gratuită. 

Classoft Sheduling Manager Professional este proiectat pe tehnologie client-server 

având ca suport backend Microsoft SQL Server. Această tehnologie asigură o siguranţă mare 

în exploatare şi permite interconectarea online a membrilor echipei pentru care s-au încărcat 

sarcini. Managerul companiei poate vizualiza interactiv, într-o interfaţă unitară, toate 

sarcinile echipei pe care o conduce. Astfel poate observa şi corecta eventualele suprapuneri 

de sarcini sau goluri din activitatea fiecărui angajat.  
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Etape de utilizare 
 

 

 

 

-permite configurarea 

unităţii de lucru; acesta este 

primul pas de implementare 

a aplicaţiei; rezoluţia recomandată 

pentru utilizarea aplicaţiei este 

1920x1200 

 

 

 

 

 

 

 

-permite selectarea  limbii utilizate 

 

 

-permite setarea numărului de zile lucrătoare şi 

a orarului de lucru 

 

 

-permite setarea modului de lucru  

 

-permite setarea parametrilor 

pentru utilizarea google map; 

adresa firmei este utilă pentru 

stabilirea adresei de pornire a 
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rutei, iar consumul mediu de carburant este necesar pentru calcularea consumului mediu 

efectuat pentru parcurgerea rutei indicate 

-permite configurarea interfeţei 
grafice, având posibilitatea de a 

seta fontul, mărimea şi culoarea 
acestuia 

 

-permite setarea numărului de secţii/camere care 

să fie afişate  pe o pagină 

 

-permite setarea culorilor utilizate în program; 

prin activarea opţiunii  ‘Zoom efect’, în 

momentul plasării mouse-ului asupra unei 

lucrări, zona respectivă se măreşte iar astfel 

datele sunt mai uşor de vizualizat 

 

-permite adăugarea 

unui nou angajat, sau 

în cazul modului de 

lucru ‘Hotel’, a unei noi 

camere; în cazul interfaţării cu 

aplicaţia ClassoftSQL, angajaţii 

sunt preluaţi automat din 

interfaţa ‘Secţii’; în cazul 

neutilizării unor anumiţi 

angajaţi, acestora li se poate 

schimba starea în ‘Nefolosit’; 

versiunea Express permite 

adăugarea a maxim doi angajaţi/două camere 
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-permite 

actualizarea 

catalogului de 

clienţi, având posibilitatea 

de a modifica, şterge datele 

existente ale unui client, 

sau de a adăuga un nou 

client  

 

 

 

 

-permite adăugarea unei noi programări 

 

-se selectează 

angajatul căruia i 

se atribuie 

lucrarea şi clientul 

pentru care o 

efectuează; în 

cazul modului de 

lucru ‘Hotel’, în 

locul angajaţilor 

se vor selecta 

camerele care se 

rezervă; în cazul 

interfaţării cu 

programul 

ClassoftSQL, 

clienţii sunt 

preluaţi automat, 

dar aceştia pot fi 

adăugaţi şi direct 

din această interfaţă în cazul unui client nou; în câmpul lucrare se trec detalii referitoare la 

lucrarea efectuată iar completarea câmpului observaţii este opţională, aici având 

posibilitatea de a însemna diferite detalii referitoare la lucrare; se selectează data şi ora de 

începere a lucrării, cât şi cea de finalizare a acesteia  
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-permite setarea unui angajat ca fiind în concediu; se selectează data şi ora 

de început a concediului, cât şi data şi ora de sfârşit a acestuia 

-permite vizualizarea rutei unui angajat pentru ziua curenta sau o perioadă indicata, 

având două posibilităţi: ruta de la sediul firmei la client, sau ruta de la un client la 

altul; adresa clienţilor este preluată din catalogul de clienţi, dar poate fi modificată 

sau trecută manual şi direct în această interfaţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-afişează ruta 

selectată, 

oferind 

informaţii 

referitoare la 

consumul 

estimat şi 

distanţa 

parcursă 

pentru a 

ajunge la 

destinaţie 
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-permite 

vizualizarea 

pozitiei rutei in 

mod 3d 

folosind 

integrarea 

google street 

view 

 

 

 

 

-afişează adresele selectate pentru 

rută; adresa de pornire poate fi, în 

funcţie de selecţie, adresa frimei sau 

adresa unui client, iar adresa de sosire  

este adresa clientului selectat; adresele clienţilor sunt preluate automat din catalogul de 

clienţi, dar pot fi modificate manual direct în această interfaţă 

-permite selectarea tipului de afişare a distantei: metric (distanţa 

afişată în km) sau imperial (distanţa afişată în mile) 

-permite permutarea adreselor de pornire si sosire 

 

 

 -permite 

generarea unui 

raport 

centralizat la nivel de 

angajat/cameră, 

având posibilitatea de 

a filtra o anumită 

perioadă sau un 

anumit client 
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-permite efectuarea unui refresh/ unei actualizări în cazul utilizării aplicaţiei Classoft 

Sheduling Manager Professional pe mai multe staţii, pe aceeaşi baza de date; astfel, 

dacă pe una dintre staţii se adaugă o nouă programare sau se efectuează 

modificări, pentru a fi văzute şi pe staţia curentă de lucru trebuie accesată această opţiune 

de refresh; opţiune valabilă pentru lucrul online 

-permite navigarea de la o săptămână de lucru la alta 

 

-permite navigarea de la o pagină la alta 

 

-oferă informaţii referitoare la versiunea actuală a aplicaţiei 

-permite ieşirea din aplicaţie 


