SYSTEM GRUPOWEGO ZAMAWIANIA POSIŁKÓW
DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie - Współcześnie rynek pracy jest zorientowany na
efektywność i wysoką jakość świadczonych usług. Synergia tych
czynników jest widoczna w różnych obszarach i wpływa na organizację
współczesnych miejsc pracy, co w szczególności jest zauważalne w
korporacjach. Optymalizacje i usprawnienia organizacyjne modelu pracy
przekładają się na obniżenie kosztów i zwiększenie konkurencyjności.
Jednym z powtarzających się problemów wśród pracodawców
dysponujących dużym zespołem pracowników jest codzienne zamawianie
posiłków przez pracowników od zewnętrznych dostawców. Nieefektywny
przepływ informacji pomiędzy pracownikami, pracodawcą a dostawcami
posiłków ma wpływ na obniżenie efektywności pracy. Problem jest jeszcze
bardziej dotkliwy dla pracodawcy, który oferuje możliwość częściowego lub
całkowitego dofinansowania posiłków dla pracowników, ponieważ trzeba
uwzględnić jeszcze kwestie rozliczeń finansowych. Autorzy przedstawili
rozwiązanie wspomnianego problemu poprzez stworzenie autorskiego
systemu informatycznego wspomagającego grupowe zamawianie posiłków
przez pracowników przedsiębiorstwa.
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GROUP MEAL ORDERING SYSTEM FOR
ENTERPRISE EMPLOYEES
Nowadays, the labor market is oriented on efficiency and high quality of
services. The synergy of these factors is visible in various areas and
affects the organization of workplaces, which is significantly noticeable in
area of corporations. Optimizations and organizational improvements of the
work model translate into decreasing costs and increasing
competitiveness. One of the most recurring problems among employers
with a large team of employees is the daily process of meal ordering from
external food suppliers by employees. The inefficient information flow
between employees, employers and food suppliers has an impact on
reducing work efficiency. The problem is even more severe for the
employer, who offers the possibility of partial or full meals financing for
employees, because financial issues have to be taken into account as well.
The authors presented a solution to the mentioned problem by creating an
original IT system supporting the group meal ordering by the employees of
the company.
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