Magma HCM web
portál personalistiky
Magma HCM
web je riešenie
portálového typu
pre manažérov
a zamestnancov,
ktoré umožňuje
zabezpečeným
a riadeným
prístupom
zdieľať dáta
z personalistiky
pre definovaných
užívateľov.

Personalistika prístupná všetkým
Sprístupnenie personálnych agend zamestnancom cez webový portál
prináša organizácii okamžite zefektívnenie personálnych procesov,
väčšie zapojenie zamestnancov a manažérov. Žiadosti o dovolenku,
hodnotenie zamestnancov, hodnotenie vzdelávacích akcií alebo plánovanie
a organizácia školení - tu všade môže pomôcť prehľadný webový portál
personalistiky Magma HCM web. A tým to zďaleka nekončí.

Moja stránka
Naozaj „personálny“ web, kde má každý zamestnanec k dispozícii svoje
osobné dáta, údaje o odmeňovaní, pracovnom zaradení alebo pláne,
o čerpaní a zostatku dovolenky. Nájde tu aj informácie k absolvovaným
vzdelávacím akciám, plán rozvoja a môže sa prihlásiť na aktuálne vypísané
vzdelávacie akcie. Vidí dokumenty, ku ktorým má povolený prístup
alebo pripája nové dokumenty. Tvorí žiadosti na personálne aktivity, má
prehľad o stave ich spracovania, vypĺňa hodnotiace formuláre. To všetko
jednoducho, efektívne, kedykoľvek priamo zo svojho počítača.

Personálny web manažéra
Manažér má v personálnom webe k dispozícii on-line dáta o svojich
podriadených, vyhodnotenie plánu a čerpanie dovolenky, kvalifikačné profily
alebo vyhodnotenie plnenia kvalifikačných požiadaviek. Môže zadávať
alebo vybavovať žiadosti ku schváleniu pre personálne oddelenie, napríklad
na vytvorenie alebo obsadenie pracovnej pozície. Navrhuje odmeny,
zaznamenáva osobné ciele, vyhodnocuje ich plnenie, hodnotí pracovný
výkon svojich podriadených.

Prínosy
••zefektívnenie a skvalitnenie
personálnych procesov
- zapojenie všetkých
pracovníkov
••bezpečné zdieľanie
relevantných informácií
z personálnej oblasti pre
všetkých zamestnancov
••optimalizácia administrácie
schvaľovacích procesov
- eliminácia papierového
obehu dokumentov
••sledovanie stavu žiadostí,
mailové notifikácie
s odkazom

Informácie z HR
Webový portál Magma HCM web je aj komunikačným prostriedkom
personálneho oddelenia. Predstavuje priestor pre zdieľanie dostupných
vzdelávacích aktivít, systému benefitov, zverejňovanie kontaktov, aktuálnych
výberových konaní alebo platných certifikátov naprieč spoločnosťou.
Zverejňovanie na webe riadi príslušný HR manažér.

Technické údaje

On-line, aktuálne, riadene, bezpečne

••integrovaná webová nadstavba
produktu Magma HCM

On-line prepojenie webového portálu s personálnym systémom Magma
HCM eliminuje obavy z dvojitého zadávania dát, nekonzistencie informácií
alebo chybného nastavenia prístupových práv. Každý vidí len to, čo má
vidieť - svoje údaje, údaje svojich podriadených a všeobecné HR informácie
a dokumenty.

••dostupná v slovenskej, českej
a anglickej jazykovej verzii
••v prostredí webového
prehliadača, bez nutnosti
inštalácie ďalšieho SW
••web server môže byť postavený
na Linuxe, alebo Microsoft
Windows Serveri, ako web server
môže byť použitý: IIS, Apache,
Abbyss, a i.

Workflow
••Pomocou Workflow umožňuje Magma HCM správcovi systému
definovať viacstupňový proces schvaľovania alebo vybavovania žiadostí
a požiadaviek.
••Pre každý stupeň je možné nastaviť algoritmus priradenia schvaľovateľa
a alternatívneho schvaľovateľa z viacerých možností (nadriadený, užívateľ,
pracovná pozícia,…), limit pre spracovanie a spôsob notifikácie.
••Žiadosti sú systémom priraďované užívateľom podľa prednastaveného
kľúča v závislosti na ich roli a kategórii.
••Okrem žiadostí tvorených užívateľom môže Magma HCM generovať
i automatické žiadosti súvisiace s určitou udalosťou, napríklad v priebehu
procesu adaptácie nového pracovníka.
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