Easy2HR
wsparcie dla systemu HR
Aplikacja

system

Następnie zaznacza w dostępnym kalendarzu okres

informatyczny w obszarze HR, dając

Easy2HR

wspomaga

urlopu jaki chce wykorzystać oraz typ i opcjonalnie powód

pracownikom

urlopu. System automatycznie obliczy ilość dni urlopu z

firmy

możliwość

elektronicznego składania wniosków
urlopowych

poprzez

pominięciem dni wolnych (soboty, niedziele i święta).

przeglądarkę

internetową, a więc praktycznie z każdego miejsca
posiadającego dostęp do Internetu.
doskonałym

uzupełnieniem

Aplikacja jest

systemu

kadrowo

płacowego Fer4HR.
Easy2HR to program, który zasadniczo zmienia

Elektroniczny

wniosek

urlopowy

zostanie

oblicze kontaktów pracowników firmy z działem kadrowym i

automatycznie przesłany do akceptacji przełożonego, a

przełożonymi w zakresie wnioskowania o urlop.

system

Aplikacja uwzględnia relacje służbowe pracowników

sam

powiadomi

wnioskującego

akceptacji lub odrzuceniu wniosku.

e-mail’em

o

W przypadku akceptacji

co służy zaprojektowaniu właściwego procesu zatwierdzania

– wniosek podlega automatycznie wpisowi do absencji

urlopów poszczególnym osobom oraz eliminuje możliwość

pracownika w systemie kadrowo płacowym.

udzielenia urlopu zbyt dużej liczbie osób z jednego działu jak
również przewiduje zastępstwa przełożonych w zakresie
zatwierdzania urlopów.

Przydatne funkcjonalności
Dzięki specjalnej stronie internetowej zainteresowani
mogą nie tylko wypełnić i przesłać wniosek urlopowy, ale
również zapoznać się z aktualnymi informacjami o swoim
urlopie już wykorzystanym oraz pozostałym do wykorzystania.

Wdrożenie Easy2HR to
 oszczędność czasu pracowników odpowiedzialnych za
sprawy kadrowe i płacowe,
 komfort pracy pracowników działu kadr,
 usprawnienie przepływu informacji pomiędzy działem
kadr a pracownikami.

Dodatkową

funkcjonalnością

Easy2HR

jest

możliwość nadzorowania na przestrzeni czasu zaplanowanych
urlopów w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
Wprowadzenie

Prosta obsługa

urlopowymi

elektronicznego

eliminuje

papierowe

zarządzania

wnioskami

dokumenty

i

pozwala

m.in.

usystematyzować ich obieg. Oszczędza się czas i papier,

informację o dostępności swojego urlopu (ile wykorzystał

wprowadza sprawniejszy obieg informacji, zgodny z trendami

oraz ile pozostało do wykorzystania) w podziale na typy

nowoczesnego zarządzania HR.

Po

zalogowaniu,

pracownik

uzyskuje

(wypoczynkowy, na żądanie, opieka, dodatkowy).

Analityczna
Baza Danych
Easy2HR
wsparcie
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systemu
systemu
HRHR
Wizualizacja
Analityczna
Danych

HR

wsparcie
płacowego

–

Baza

to

realizowana

obróbkę

w

MS

jest
Excel

dodatkowe

gotowych kostek OLAP natomiast

kadrowo

do uruchomienia Analitycznej Bazy

przydatne

Danzch wymagany jest Microsoft

systemu
Fer4HR

poprzez

o

SQL

funkcjonalności. Budowa Bazy Analitycznej HR oparta jest na
kostkach OLAP pozwalających na bardzo szybkie analizowanie

Server

z

zainstalowanym

modułem Analysis Services.

danych na różnych poziomach szczegółowości.
Oto

przykłady

obrazujące

efekty

opisywanych

funkcjonalności.

Podstawowa charakterystyka
Funkcjonalności Bazy Analitycznej HR zapewniają

Analiza zmian w zatrudnieniu

definiowane przez użytkownika analizy i raportowanie danych
z systemu Fer4HR. W efekcie, współpraca Fer4HR z Bazą
rozszerza

zakres

systemu

kadrowo

płacowego

poprzez

projektowanie i generowanie rozległych zestawień (wraz z ich
wizualizacją).

Z Bazy Analitycznej HR analizy mogą
zostać wyeksportowane do innych narzędzi
raportujących np. MS Excel.

Analiza kosztów płac komórki
z podziałem na składniki
W Bazie Analitycznej HR istnieje możliwość analiz w
grupach:

• czas pracy i absencje
• historia zatrudnienia
• składniki wynagrodzeń
• dokonane wypłaty, należne składki FUS i podatki
Analizy są dostępne dla posiadaczy systemu Fer4HR
i mogą być przeprowadzane w różnych konfiguracjach
definiowanych przez użytkownika, który ma możliwość wyboru
danych z podanych powyżej zakresów, w podziale na
płatników, strukturę kadrową (komórka - oddział – rejon - …),
funkcje, stanowiska, typy umów o pracę, kalendarz itp.

Więcej informacji o aplikacjach z obszaru HR
w Biurze Obsługi Klienta
tel. 061- 8460-900
FERRODO COMPUTER Sp. z o.o.
60-476 Poznań, ul. Jasielska 8C
www.ferrodo.pl

