Magma HCM web
portál personalistiky
Magma HCM web je
řešení portálového
typu pro manažery
a zaměstnance,
které umožňuje
zabezpečeným
a řízeným přístupem
sdílet data
z personalistiky
pro definované
uživatele.

Personalistika přístupná všem
Zpřístupnění personálních agend zaměstnancům přes webový portál přináší
organizaci okamžitě skokové zefektivnění personálních procesů, větší
zapojení zaměstnanců a manažerů.
Žádosti o dovolenou, hodnocení zaměstnanců, hodnocení vzdělávacích akcí
nebo plánování a organizace školení - zde všude může přehledný webový
portál personalistiky Magma HCM web pomoci. A tím to zdaleka nekončí.

Moje stránka
Opravdu „personální“ web, kde má každý zaměstnanec k dispozici svoje
osobní data, údaje o odměňování, pracovním zařazení nebo plánu, čerpání
a zůstatku dovolené.
Nalezne zde i informace k absolvovaným vzdělávacím akcím, plán rozvoje
a může se přihlásit na aktuálně vypsané vzdělávací akce. Vidí dokumenty,
ke kterým má povolený přístup nebo připojuje nové dokumenty. Tvoří
žádosti na personální aktivity, má přehled o stavu jejich zpracování, vyplňuje
hodnotící formuláře. To vše přímo, jednoduše, efektivně, kdykoli přímo ze
svého počítače.

Personální web manažera
Manažer má v personálním webu k dispozici on-line data o svých
podřízených, vyhodnocení plánu a čerpání dovolené, kvalifikační profily
nebo vyhodnocení plnění kvalifikačních požadavků.
Může zadávat nebo vyřizovat žádosti ke schválení pro personální oddělení,
například na vytvoření nebo obsazení pracovní pozice. Navrhuje odměny,
zaznamenává osobní cíle, vyhodnocuje jejich plnění, hodnotí pracovní výkon
svých podřízených.

Přínosy
••zefektivnění a zkvalitnění
personálních procesů zapojení všech pracovníků
••bezpečné sdílení
relevantních informací
z personální oblasti pro
všechny zaměstnance
••optimalizace administrace
schvalovacích procesů
- eliminace papírového
oběhu dokumentů
••sledování stavu žádostí,
mailové notifikace
s odkazem

Informace z HR
Technické údaje
••integrovaná webová nadstavba
produktu Magma HCM
••dostupná v české, slovenské
a anglické jazykové verzi
••v prostředí webového prohlížeče,
bez nutnosti instalace dalšího SW
••web server může být postaven na
Linuxu nebo Microsoft Windows
Serveru, jako web server může
být použit: IIS, Apache, Abbyss,
aj.

Webový portál Magma HCM web je i komunikačním prostředkem
personálního oddělení. Představuje prostor pro sdílení dostupných
vzdělávacích aktivit, systému benefitů, zveřejňování kontaktů, aktuálních
výběrových řízení nebo platných certifikátů napříč společností. Zveřejňování
na webu řídí příslušný HR manažer.

On-line, aktuálně, řízeně, bezpečně
On-line propojení webového portálu s personálním systémem Magma
HCM eliminuje obavy z dvojího zadávání dat, nekonzistence informací nebo
chybného nastavení přístupových práv. Každý vidí jen to, co má vidět - své
údaje, údaje svých podřízených a obecné HR informace a dokumenty.

Workflow
••Pomocí Workflow umožnuje Magma HCM správci systému definovat
vícestupňový proces schvalování nebo vyřizování žádostí a požadavků.
••Pro každý stupeň lze nastavit algoritmus přiřazení schvalovatele
a alternativního schvalovatele z více možností (nadřízený, uživatel,
pracovní pozice,…), limit pro zpracování a způsob notifikace.
••Žádosti jsou systémem přiřazovány uživatelům podle přednastaveného
klíče v závislosti na jejich roli a kategorii.
••Kromě žádostí tvořených uživatelem může Magma HCM generovat
i automatické žádosti související s určitou událostí, například během
procesu adaptace nového pracovníka.
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