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Tom Peters

"Powszechna dostępność informacji jest jedyną podstawą do
skutecznego, codziennego rozwiązywania problemów, która skłania do

ciągłego doskonalenia programów."
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Drodzy klienci
 
Galaxlean jest polską firmą z siedzibą w Krakowie (Polska).
Naszym celem jest pomoc w obniżeniu kosztów i osiągnięciu
doskonałości przy zastosowaniu metodologii Lean oraz przy
pomocy multidyscyplinarnego zespołu.
 
Wśród naszych rozwiązań, które pomogą Państwu
zredukować ilość odpadów, opracowujemy zautomatyzowane
narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji.
 
Wewnątrz tego katalogu można zobaczyć kilka typów
narzędzi, które Galaxlean może opracować dla Państwa za
pomocą pakietu Microsoft Office i w oparciu o Państwa
aktualne narzędzia i system ERP.
 
Wszystkie narzędzia będą spersonalizowane zgodnie z
Państwa własnymi potrzebami i specyfiką Państwa firmy.
 
Z poważaniem
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Matthieu LEGER
Lean  konsultant i założyciel
Galaxlean

Wiadomość od założyciela Galaxlean



Taiichi ohno

"Poprawa efektywności ma sens tylko wtedy, gdy jest powiązana z
redukcją kosztów."
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CIĘCIE
KOSZTÓW
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Co to jest Ciągłe Doskonalenie / Kaizen (改善)?

Przy wszystkich usprawnieniach, Twoim celem jest obniżenie kosztów i osiągnięcie
doskonałości. 

Po uzyskanych wynikach PLAN zostanie
ustanowiony z priorytetem w zakresie
ulepszeń. Natychmiastowe działania muszą
zostać ZAKOŃCZONE, aby chronić zarówno
firmę, jak i jej klientów.
Do śledzenia twoich działań zostanie użyty
SPRAWDŹIAN lub kontrola. Następnym
krokiem na dłuższą mete będzie CZYNNOŚĆ
ze specjalnie dostosowanymi narzędziami
do poprawy.

Pierwszą CZYNNOŚCIĄ (aktem) jest stworzenie raportów i kluczowych wskaźników
wydajności, aby wyjaśnić obecną sytuację i zidentyfikować potencjalne ulepszenia.
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Szablon umożliwiający pracownikom zapoznanie się
z aktualnymi planami urlopów
Możliwość włączenia dni wolnych od pracy nie
zatwierdzonych

ZARZĄDZANIE GODZINAMI

PRACY

Wprowadzanie danych dla
użytkownika (godziny i święta)
Kontrola osobistych czasów /
wakacji
Zarządzaj swoim normalnym /
bankowym świętem

Obliczanie wskaźnika absencji i
nadgodzin
Wykonaj swoje faktury

Łatwo:

Automatycznie do:

Możliwość dostosowania się
do własnych potrzeb i
specyfiki
Kompatybilny z programem
Excel
 

Zalety
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Wizualne planowanie wakacji dla
użytkowników

Każda firma chce kontrolować czas spędzony przez
ludzi na każdym zadaniu i procesie. Ta kontrola pomoże
im zmniejszyć koszty i osiągnąć doskonałość.
Ale ogólnie rzecz biorąc, małe firmy nie mają czasu na
wdrażanie tego typu instrumentów. Galaxlean i jego
konsultant pomogą Ci osiągnąć ten cel.
Aby kontrolować swoje godziny pracy, nasza firma
może rozwinąć kilka funkcji, jak poniżej.



Szybko sprawdzisz urlopy swoich
pracowników i będziesz mieć
pewność, że Twoi ludzie nie biorą
ich razem.
Możliwość włączenia nie
zatwierdzonych urlopów

Jesteś zainteresowany?

Kontrola czasu przez klientów i usługi
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Dzięki tej opcji będziesz
mógł kontrolować swój
czas spędzony przez
aktywności i klientów.
Ta opcja będzie bardzo
przydatna, jeśli chcesz
poprawić swoje
dochody i zmniejszyć
koszty.

Wizualny kalendarz dni wolnych od pracy w danym okresie

Kontrola czasu i nieobecności

Łączna liczba godzin spędzonych w ciągu dnia oraz
podział na urlopy i godziny pracy
Łączna liczba nadgodzin spędzonych w wybranym
okresie
Absenteizm i stawka za nadgodziny
Możliwość pełnego wglądu w Twoją firmę lub
przez użytkownika

Dzięki tej funkcji, jako kierownik / reżyser, będziesz
mógł wiedzieć:

Cena: W zależności od
personalizacji (projekt, potrzebne
dane, opcje...), realizacji i godzin
szkoleń.
 
Jeśli tak, prosimy o kontakt z
Galaxlean w celu uzyskania
dalszych informacji.
 
Email: kontakt@galaxlean.com
Telefon: +48 69 817 981 / +33 6 03
58 76 31



ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI

PIENIĘŻNYMI

Tworzenie faktur
Wprowadź swoje koszty i
transakcję gotówkową
Poznaj swoje następne
płatności / gotówkę do
odebrania
Wyszukiwanie dokumentu
archiwizowanego
Zarządzaj swoją gotówką

Oblicz swoją prognozę
przepływów pieniężnych
Obliczenie następnych
płatności lub środków
pieniężnych otrzymanych
przez klienta

Łatwo:

Automatycznie do:

Możliwość dostosowania się
do własnych potrzeb i
specyfiki
Kompatybilny z programem
Excel
 

Aby prawidłowo prowadzić firmę, niezbędne jest
zarządzanie gotówką. Złe postępowanie może narazić
Cię na ogromne ryzyko i zmusić do zamknięcia firmy.
Galaxlean i jego konsultant mogą pomóc w
rozwiązaniu tego problemu poprzez opracowanie
spersonalizowanego narzędzia, które zapewni kontrolę
nad środkami pieniężnymi.
Prosimy o zapoznanie się z poniższym narzędziem i
jego funkcjami.

Projekt i format określony przez klienta
 
Wszystkie faktury mogą być drukowane w PDF.

Zalety
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Łatwe fakturowanie



Dane przetwarzane automatycznie
Szybkie łącza do dokumentów archiwizowanych na komputerze/na dysku

Jesteś zainteresowany?

Wizualne zarządzanie przepływami pieniężnymi
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Wizualnie w przypadku dokumentów nieopłaconych lub
otrzymanych w gotówce

Prognoza przepływów pieniężnych na najbliższe 30
dni
Okres dla prognozy i projektów określonych przez
klienta

Cena: W zależności od
personalizacji (projekt, potrzebne
dane, opcje...), realizacji i godzin
szkoleń.
 
Jeśli tak, prosimy o kontakt z
Galaxlean w celu uzyskania
dalszych informacji.
 
Email: kontakt@galaxlean.com
Telefon: +48 69 817 981 / +33 6 03
58 76 31



ZARZĄDZANIE ARCHIWUM

Wprowadzanie danych dla
użytkownika (pliki i klienci)
Badania dla dokumentu
Zarządzaj własnymi
pożyczkami

Zobacz swój aktualny stan
archiwum

Łatwo:

Automatycznie do:

Możliwość dostosowania się
do własnych potrzeb i
specyfiki
Kompatybilny z programem
Excel
 

Każda firma ma wiele dokumentów (rachunkowych,
kadrowych,...) do przechowania ze względów
prawnych. Ale jeśli obszar Twojego archiwum nie jest
uporządkowany i ustandaryzowany, zmarnujesz
wiele czasu.
Galaxlean i jego konsultant mogą pomóc w
rozwiązaniu tego problemu, opracowując osobiste
narzędzie do zarządzania archiwum.
Prosimy o zapoznanie się z poniższym narzędziem i
jego funkcjami.

Możliwość wyszukiwania według klienta (lub tytułu)
/ zakresu roku / sytuacji w twoim archiwum
Parametry badań określone przez klienta

Zalety
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Zarządzanie statusem archiwum



Dane przetwarzane automatycznie
Badania według klienta (lub tytułu) / domeny / roku / lokalizacji
Możliwość poznania właściciela pliku
Parametry określone przez klienta

Łatwe do wprowadzenia
X - Miałeś już plik
O - Nie trzymasz teczki
Inny użytkownik - Plik jest przechowywany przez kogoś innego
Status określony przez klienta

Szablon do wypożyczania plików
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Zobacz swój aktualny stan archiwum

Cena: W zależności od
personalizacji (projekt, potrzebne
dane, opcje...), realizacji i godzin
szkoleń.
 
Jeśli tak, prosimy o kontakt z
Galaxlean w celu uzyskania
dalszych informacji.
 
Email: kontakt@galaxlean.com
Telefon: +48 69 817 981 / +33 6 03
58 76 31

Jesteś zainteresowany?



ZARZĄDZANIE

ZASOBAMI LUDZKIMI

Wejście dla ciebie i twoich
pracowników
Zarządzaj swoją liczbą
pracowników i ich ruchami,
pracą i agencjami.
Kontrola listy płac, oceny, wizyt
lekarskich...

Sprawdź swoją aktualną
sytuację
Wykryj swoje potencjalne
ryzyko
Wykonaj swoje raporty i
analizy

Łatwo:

Automatycznie do:

Możliwość dostosowania się
do własnych potrzeb i
specyfiki
Kompatybilny z programem
Excel
 

Każda firma, gdy się rozwija, musi zatrudniać nowe
talenty, aby utrzymać swoje cele i osiągnąć
doskonałość. Ale odejście Twoich ludzi może
zaszkodzić reputacji Twojej firmy i zwiększyć Twoje
koszty. Jest to powód, dla którego dobre zarządzanie
zasobami ludzkimi jest niezbędne.
Galaxlean i jego konsultant mogą pomóc Ci w
rozwiązaniu tego problemu, analizując Twoją obecną
sytuację na podstawie Twoich własnych danych. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszym narzędziem z
jego funkcjami poniżej.

Parametry określone przez klienta

Zalety
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Zarządzanie personelem



Czerwony dla szafek
zajętych przez
pracowników
Pomarańczowy dla
szafek zajętych przez
zewnętrzne / brak
klucza
Zielony dla wolnych
szafek

Zarządzanie szafkami
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Zarządzanie badaniami lekarskimi

Sytuacja aktualizowana automatycznie po wejściu do modułu
Wizualne i wykresy zdefiniowane przez klienta

Sytuacja aktualizowana automatycznie po wejściu do modułu
Wizualne i wykresy zdefiniowane przez klienta



Oceny roczne

Łatwe do sprawdzenia ryzyko związane z ludźmi w Twojej firmie

Wszystkie pytania i odpowiedzi zdefiniowane przez klienta
Raporty i analizy mogą być drukowane w PDF za pośrednictwem programu PowerPoint.
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Sprawozdawczość i analizy
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Cena: W zależności od
personalizacji (projekt, potrzebne
dane, opcje...), realizacji i godzin
szkoleń.
 
Jeśli tak, prosimy o kontakt z
Galaxlean w celu uzyskania
dalszych informacji.
 
Email: kontakt@galaxlean.com
Telefon: +48 69 817 981 / +33 6 03
58 76 31

Jesteś zainteresowany?



ORGANIZACJE WOLONTARIACKIE I

CHARYTATYWNE

Manage your members
Invoice your member
Input payments from your
members
Extract your members

Perform analysis about your
members

Easy to:

Automatic to:

Adaptable with your own
needs and particularities
Compatible with Excel
 

VOrganizacje wolontariackie i charytatywne muszą
zarządzać swoimi funduszami i członkami. Mają wielu
utalentowanych i oddanych ludzi, ale czasami nie są
wystarczająco dobrzy, aby kontrolować i zarządzać
swoimi danymi. Wtedy zaczną tracić czas.
Galaxlean i jego konsultant mogą pomóc w
rozwiązaniu tego problemu poprzez opracowanie
osobistego narzędzia do zarządzania organizacją.
Proszę, spójrzcie na jedno z narzędzi, które
opracowałem dla lokalnej organizacji wolontariuszy w
Hawrze i jego funkcje poniżej.

Kryteria i parametry spersonalizowane i określone
przez klienta
Możliwość zmiany i zawieszenia członka

Zalety
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Zarządzanie członkostwem



Wszystkie rodzaje raportowania i analiz są
definiowane przez klienta.

Łatwe wprowadzanie płatności
Łatwa ekstrakcja i kontrola płatności
Szablon i parametry określone przez
klienta
Szybkie w obróbce

Faktury drukowane i zapisywane na
komputerze/na dysku w formacie PDF
 

Łatwy proces fakturowania i płatności
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Sprawozdawczość i analizy

Cena: W zależności od
personalizacji (projekt, potrzebne
dane, opcje...), realizacji i godzin
szkoleń.
 
Jeśli tak, prosimy o kontakt z
Galaxlean w celu uzyskania
dalszych informacji.
 
Email: kontakt@galaxlean.com
Telefon: +48 69 817 981 / +33 6 03
58 76 31

Jesteś zainteresowany?



NARZĘDZIA SPRAWOZDAWCZE

Wizualizuj swoje dane
Analizuj swoje dane
Podejmować najlepsze decyzje

Obliczaj swoje dane

Łatwo:

Automatycznie do:

Możliwość dostosowania się
do własnych potrzeb i
specyfiki
Kompatybilny z programem
Excel
 

Podejmowanie właściwych decyzji w odpowiednim
czasie jest niezbędne dla prowadzenia działalności
gospodarczej. Ale przed planowaniem i działaniem
trzeba zebrać i przeanalizować własne dane.
Galaxlean i jego konsultant mogą pomóc w
rozwiązaniu tego problemu, opracowując osobiste
narzędzia do automatycznej analizy danych oraz
narzędzia wizualne.
Prosimy o zapoznanie się z naszymi możliwymi
szablonami poniżej.

Na podstawie danych z Twojego systemu ERP
Szybkie w obróbce

Zalety
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Codzienna sprawozdawczość



Cena: W zależności od
personalizacji (projekt, potrzebne
dane, opcje...), realizacji i godzin
szkoleń.
 
Jeśli tak, prosimy o kontakt z
Galaxlean w celu uzyskania
dalszych informacji.
 
Email: kontakt@galaxlean.com
Telefon: +48 69 817 981 / +33 6 03
58 76 31
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Możliwość analizy danych geograficznych za
pomocą mapy

Jesteś zainteresowany?



Odwiedź nas na:

galaxlean .com




