Nová webová aplikácia pre moderné
riadenie ľudských zdrojov

Pozrite si naše video

Čo získate?
• jedinú aplikáciu pre personalistov, manažérov,
aj zamestnancov
• centrálnu evidenciu údajov o zamestnancoch
• sprístupnenie vybraných údajov zamestnancom
a manažérom
• online proces bez zbytočných papierovačiek
• elektronické schvaľovanie žiadostí a dovoleniek
• notiﬁkácie a upozornenia
• bezpečné uloženie citlivých údajov
• jednoduchosť, používateľskú prívetivosť
a komplexnosť zároveň
• spoľahlivosť potvrdenú 25 rokmi skúseností
a tisíckami spokojných klientov spoločnosti SOFTIP

Zistite viac na
www.softip.sk/happyhr
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Ľudia sú to najdôležitejšie čo máte.
Urobte ich šťastnými!

Nábor a výber zamestnancov

SOFTIP HAPPY HR uľahčuje proces získavania a výberu zamestnancov od stanovenia
požiadaviek cez vyhľadanie vhodných kandidátov až po samotné výberové konanie
a prijatie nového zamestnanca. Poskytuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi,
precíznu evidenciu databázy ich životopisov, ako aj vyhodnotenie vhodnosti
uchádzača na obsadzovanú pozíciu. Následne podporuje celý proces adaptácie,
a to nielen novoprijatých zamestnancov, ale aj pri zmene pracovného zaradenia
zamestnanca.

Manažment ľudských zdrojov
podľa posledných trendov
SOFTIP HAPPY HR prináša všetko, čo personalista, manažment aj samotní
pracovníci v oblasti HR potrebujú. A to kedykoľvek a kdekoľvek. Či už sa
to týka schvaľovania dovoleniek priamo z mobilu, aktualizácie osobných
údajov na diaľku, orientácie v organizačnej štruktúre alebo vzdelávania,
hodnotenia a odmeňovania zamestnancov.
Ako nadstavba nad riešením pre spracovanie miezd je aplikácia otvorená
a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom.
Jednou z jej najväčších predností je tiež schopnosť prispôsobiť sa
konkrétnym požiadavkám zákazníka.

Multijazyčná
aplikácia

Nezávislá na
legislatíve

Adaptácia nových zamestnancov

SOFTIP HAPPY HR pomáha novým zamestnancom ihneď sa zorientovať
v organizačnej štruktúre, aktuálnych úlohách a kompetenciách, či kritériách pre
hodnotenie, čím výrazne uľahčuje ich začlenenie do pracovného procesu. Rýchlo
tu nájdu informácie o svojom pracovnom tíme vrátane kontaktných údajov
a zodpovedností. Aplikácia tiež umožňuje sledovať dosiahnuté znalosti a vstupné
školenia nových zamestnancov v rámci adaptačného procesu.

Manažment vzdelávania zamestnancov

SOFTIP HAPPY HR riadi celý proces vzdelávania v spoločnosti od jeho plánovania,
evidencie a schvaľovania až po sledovanie nákladov. Zodpovedným manažérom
poskytuje okamžité informácie o potrebách vzdelávania zamestnancov. Sleduje
periodicky sa opakujúce aktivity ako napríklad lekárske prehliadky alebo školenia
BOZP a automaticky upozorňuje na koniec platnosti školenia, či certiﬁkátu.

Poskytovanie beneﬁtov prostredníctvom sociálneho programu

SOFTIP HAPPY HR je ideálnym prostriedkom aj na budovanie pozitívneho postoja
zamestnancov k spoločnosti. Atraktívnosť a imidž ﬁrmy v ich očiach pomáha
zvyšovať napríklad aj prostredníctvom prehľadného sprístupnenia údajov o rozsahu
poskytovaných zamestnaneckých beneﬁtov. Samozrejmosťou je plánovanie
rozpočtu sociálneho programu, nastavovanie pravidiel čerpania beneﬁtov
a vyhodnocovanie stavu ich čerpania.

Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov

Nezávislá
od mzdového
systému

Dostupná
odkiaľkoľvek

SOFTIP HAPPY HR ponúka nástroje pre správne nastavenie procesov v oblasti
hodnotenia, odmeňovania a poskytovania bonusov pre zamestnancov, čím pomáha
znižovať ich ﬂuktuáciu. Proces hodnotenia je pritom jedným z kľúčových nástrojov
umožňujúcich účinne motivovať zamestnancov k dosahovaniu stanovených cieľov
a požadovanej efektivity. Zároveň pomáha presnejšie a účinnejšie investovať
prostriedky do ďalšieho rozvoja zamestnancov.

