Helm CONNECT

Tripulação
Certificações, agendamento, e
folha de pagamento facilitados.
• Saiba que as certificações da sua tripulação estão atualizadas.
Fique por dentro de todas as certificações e treinamentos com
lembretes de quando os itens estão próximos do vencimento.
• Elimine erros na folha de pagamento e reduza o tempo de
processamento da folha de pagamento. Com nosso poderoso
mecanismo, a folha de pagamento é gerada automaticamente com
base no agendamento e nas regras de pagamento configuradas. Isso
significa menos correções para você e mais tempo para outras coisas.
• Gaste menos tempo com a tripulação dentro e fora de seus navios
e comunique essas informações de volta à costa em tempo real.
• Planeje os horários e mudanças da sua tripulação de maneira
rápida e fácil. Veja claramente quem já está agendado para o
trabalho, quem está de folga, ou está faltando a certificação exigida
para um trabalho. Certifique-se de fazer a programação correta.
• Notifique imediatamente sua equipe sobre mudanças de horário.
Altere facilmente a equipe designada com a funcionalidade arrastar e
soltar. Alerte-os automaticamente sobre qualquer alteração em seu
agendamento sem ter que telefonar para eles.
• Reduza o registro de dados duplicados. Integre com seus sistemas
de contabilidade e de folha de pagamento.

“Quando eles [os auditores]
pedem para ver o treinamento,
eu posso apenas selecionar um
colaborador e mostrar a eles os
treinamentos anuais no seu
arquivo pessoal, bem como
todas as certificações que eles
pediram para ver como um
cartão TWIC, MMC, licença de
rádio ou radar. Tudo está
exatamente ali e podemos ver
se é válido ou não.”

- Erin Pugh
Coordenador de Conformidade,
Tug and Barge Solutions

Helm CONNECT

TRIPULAÇÃO

Tripule sua embarcação em menos de cinco minutos, elimine
erros na folha de pagamento, e obtenha informações sobre
uma das maiores despesas da sua empresa.
Certifique-se de que o treinamento e as certificações da sua equipe estão atualizados e que você
está pronto para provar conformidade a qualquer momento.
• Acompanhe todos os treinamentos e certificações da sua equipe, incluindo reuniões, exercícios, credenciais
e licenças
• Veja claramente quais itens vencerão nos próximos 30, 60 ou 90 dias ou defina seus próprios prazos
personalizados
• Configure lembretes por email sobre os itens que estão vencendo
• Mantenha um registro completo e pesquisável dos itens para cada membro da tripulação, incluindo
documentos anexados
• Prove conformidade a qualquer momento da costa ou de seus ativos

• Verifique se as certificações dos integrantes da equipe estão atualizadas quando você os registra
em um ativo
• Use quadros de horários para visualizar e fazer múltiplas mudanças de tripulação
• Revise o histórico de todas as mudanças de tripulação em seu ativo
• Rastreie e informe o tempo da tripulação a bordo
Programe os horários da tripulação, revise as alterações enviadas por seus ativos e aprove ou
ajuste os dias trabalhados.
• Planeje os horários de sua tripulação com base nas necessidades dos ativos
• Veja claramente se a equipe está certificada para o trabalho enquanto planeja os horários
• Veja as programações por data, por ativo, por pessoa ou em toda a sua frota
• Notifique sua equipe por email automaticamente quando os horários forem criados ou ajustados
• Revise, ajuste, aprove ou recuse os eventos de embarque/desembarque da tripulação enviados
por suas embarcações
Use a programação e as mudanças de horário da tripulação para prever e gerar folha de pagamento.
• Gerencie todas as suas taxas e tipos de pagamento em um sistema central
• Use nosso poderoso mecanismo de folha de pagamento para lançar taxas de pagamento de acordo
com as regras da sua empresa, incluindo pagamento regular, horas extras e férias
• Faça a projeção da folha de pagamento com base nas programações de tripulação aprovadas
• Gere automaticamente a folha de pagamento, uma vez que os horários da tripulação forem aprovados
• Veja o total de dias e valores pagos para toda a sua tripulação
Algumas empresas que usam o software Helm CONNECT:

Para ver como Helm CONNECT Tripulação pode ajudar
seu negócio visite helmoperations.com/book-a-demo/
1748

