Magma HCM
Magma HCM
je moderný
informačný
systém určený
k efektívnemu
riadeniu ľudského
kapitálu. Poskytuje
ucelenú skupinu
nástrojov
podporujúcich
činnosti, ktoré
potrebujú ku
svojej práci útvary
riadenia ľudských
zdrojov a manažéri
v rámci zvolenej
stratégie podniku.

HCM = Human Capital Management
alebo riadenie ľudského kapitálu, teda najcennejšieho aktíva firmy,
pomáha efektívne zaistiť informačný systém Magma HCM. Podporuje
pokročilé riadenie personálnych agend, manažérske riadenie, hodnotenie
a odmeňovanie, riadenie rozvoja ľudských zdrojov a mzdovú agendu
v súlade so slovenskou i českou legislatívou.

Flexibilita systému
umožňuje jednoduchým nastavením prispôsobiť Magma HCM potrebám
podnikov rôznych veľkostí a zamerania i verejných inštitúcií a úradov. Systém
je otvorený aj pre komunikáciu a napojenie na okolité systémy a aplikácie.

Prostredie zamerané na užívateľa
vyniká prehľadnosťou a intuitívnym ovládaním. Dôležité informácie, vrátane
upozornení a úloh čakajúcich na spracovanie, má užívateľ na očiach priamo
na hlavnej ploche aplikácie. Menu a ovládanie v štýle Office aplikácií
pomáha rýchle si osvojiť aplikáciu.

Personálna administratíva
Služby
••Legislatívna podpora zaisťovanie aktualizácie
SW, interaktívnej
nápovedy a užívateľskej
dokumentácie
••ServiceDesk (7/24)
••Hotline - telefonická
podpora pri riešení situácií
z prevádzky
••Školenie - nových aj
existujúcich užívateľov
••Audit efektívneho
využívania systému
••Úplná správa IS cez RDP
prístup
••Prenájom IS
••Outsourcingové
spracovanie miezd
a personálnej administratívy

Všeobecné
vlastnosti
••autorizovaný prístup k informáciám a k funkciám programu

obsahuje základnú personálnu evidenciu zamestnancov a to od osobných
údajov, cez úplnú evidenciu všetkých aspektov pracovného pomeru, až
po začlenenie v rámci štruktúry firmy. V súlade s legislatívou i zažitými
firemnými zvyklosťami zaistí účelné a automatizované spracovanie
administratívy. Poskytuje potrebné prehľady a podklady firemnému
controllingu. Personalistika pracuje v reálnom čase, je nezávislá na stave
spracovania miezd. Umožňuje online, alebo dokonca v predstihu, reagovať
na udalosti či zmeny a včas pripraviť podklady pre mzdy.

Výpočet miezd a platov, odmeňovania
poskytuje bohatú funkcionalitu pre komplexné spracovanie miezd
a všetky potrebné výstupy pre príslušné organizácie: Sociálnu poisťovňu,
zdravotné poisťovne, penzijné pripoistenia, finančný úrad, banky, štatistiky.
Má zabudované potrebné mechanizmy pre automatické spracovanie
všetkých relevantných operácií - kontroly výpočtov, zadaných hodnôt,
úplnosti dát apod. Spolupracuje s externými dochádzkovými, stravovacími
či výrobnými systémami. Umožňuje individuálne spracovanie i hromadné
operácie s okamžitým náhľadom výsledku. Samozrejmosťou je automatické
zaúčtovanie miezd vykonávané podľa nastavených predkontácií a príprava
účtovného dokladu pre ľubovoľný účtovný systém.

Operatívne
manažérske riadenie

Štatistiky
a plánovanie

Organizačná
štruktúra
a pracovné miesta

Personálna
Administratíva

••evidencia histórie údajov, denník
zmien a závažných zásahov
••vysoká miera automatizácie
••otvorenosť, prívetivé prostredie

Starostlivosť
o zamestnanca

Výpočet miezd
a odmeňovanie

••notifikácia dôležitých dát
a udalostí
BOZP

••množstvo relevantných
štandardných zostáv
••jednoduchá tvorba vlastných
zostáv
••slovenská, česká a anglická
jazyková mutácia
••v súlade so slovenskou a českou
legislatívou
••jednoduchá administrácia
a správa aplikácie, jediná údajová
základňa

Nábor a výber
Zamestnancov

Hodnotenie
Zamestnancov

Vzdelávanie a rozvoj
Zamestnancov

Zapojenie zamestnancov
do personálnych procesov, informovanie o relevantných vzdelávacích
a rozvojových aktivitách a prístup manažérov k údajom, hodnotenie
a odmeňovanie svojich podriadených, zaisťuje plne integrovaná portálová
nadstavba Magma HCM Web. Pre zamestnanca pracujúceho s počítačom
je to efektívny spôsob informovania, ktorý súčasne odľahčuje personálne
oddelenie.
www.autocont.sk
www.autocont.cz

