SAP
SuccessFactors
Poznaj możliwości systemu
SAP SuccessFactors
jest rozbudowanym narzędziem przeznaczonym do zarządzania
kapitałem ludzkim (Human Capital Management), dostępnym w
modelu SaaS (Software as a Service), czyli w chmurze. Zarządzanie
doświadczeniami pracowników (HXM), będące nowym podejściem do
zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), przenosi nacisk z obsługi
transakcyjnych procesów kadrowych na zapewnianie optymalnych
doświadczeń wszystkich pracowników będących użytkownikami
aplikacji. Rozwiązanie SAP SuccessFactors HXM Suite jest wyjątkowe,
ponieważ bazuje na kluczowych możliwościach płynących z podejścia
HCM, uzupełniając je o najważniejsze funkcje i analizy ukierunkowane
na doświadczenia pracowników.
Skoncentruj wszystkie swoje działania na pracownikach, korzystając
z oprogramowania SAP SuccessFactors. Nasze rozwiązania w chmurze
zostały stworzone z myślą o pracownikach: ich potrzebach, sposobie
pracy i tym, co ich motywuje.

SAP SuccessFactors
Talent Management
Przyciągaj, rozwijaj i zatrzymuj najlepszych pracowników
SAP SuccessFactors to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania
talentami zapewniające Twoim pracownikom, kierownikom i specjalistom ds. HR
narzędzia i wskazówki, których potrzebują, aby osiągać sukcesy niezależnie od
czasu i miejsca pracy.
Dzięki rozwiązaniom SAP SuccessFactors możesz wdrożyć kompleksową strategię
zarządzania talentami w oparciu o dane, która obejmuje cały cykl zatrudnienia
pracownika - poczynając od przyciągania i pozyskiwania odpowiednich
kandydatów, a kończąc na ich rozwijaniu, motywowaniu i zatrzymaniu.
SAP SuccessFactors przekształca silosowe dane i ręczne procesy w
spersonalizowane doświadczenia w całym cyklu życia pracownika. To
kompleksowe, strategiczne podejście zapewnia zespołowi HR znaczną
wydajność operacyjną.
Dzięki automatyzacji i wbudowanej inteligencji możesz odejść od tradycyjnego
modelu zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) na rzecz skoncentrowanego na
personelu zarządzania doświadczeniami (HXM). Nasz elastyczny, oparty na
chmurze model umożliwia natychmiastowe wdrożenie każdego rozwiązania
w nadanym przez Ciebie tempie i połączenie długoterminowej strategii
dotyczącej talentów z wynikami biznesowymi.

Zadbaj o ciągłą świadomość zmian w zapotrzebowaniu na
talenty, korzystając ze zintegrowanego rozwiązania
wspomagającego rekrutację, adaptację (onboarding), cele
i oceny, zarządzanie wynagrodzeniami i szkoleniami oraz
planowanie rozwoju i sukcesji.

SAP SuccessFactors
Core HR
Oprogramowanie wspierające kluczowe procesy kadrowe
Zarządzaj personelem na całym świecie dzięki elastycznym rozwiązaniom w chmurze do
zarządzania podstawowymi procesami kadrowymi, czasem pracy i obecnościami oraz
benefitami.

Nasze rozwiązania ułatwiają zarządzanie ogółem świadczeń pracownika, usprawnianie
systemu samoobsługi pracowników, automatyzację procesów kadrowych i zwiększanie
zgodności. Dzięki zdefiniowaniu i realizacji skutecznych strategii kadrowych możesz
zapewniać wartościowe dla pracowników i firmy informacje i usługi.
Zoptymalizuj procesy kadrowe i dane o personelu
•

Wykorzystaj dane oraz praktyki kadrowe do standaryzacji procesów i transakcji,
prowadzenia systemu samoobsługi pracowniczej i uproszczenia zarządzania zgodnością
z przepisami.

•

Zarządzanie strukturą organizacyjną - Modeluj i wizualizuj swoją firmę oraz korzystaj
z wbudowanych narzędzi analitycznych, aby uzyskać wgląd w aktualne dane
o wszystkich pracownikach.

•

Monitoruj czas pracy oraz obecności i nieobecności pracowników.

•

Globalne zarządzanie świadczeniami - Uprość i usprawnij zarządzanie benefitami
pracowniczymi na całym świecie.

Wspieraj swoich pracowników niezależnie od miejsca,
w którym wykonują pracę, dzięki globalnym rozwiązaniom
HRIS z zakresu podstawowego zarządzania kadrami
i
świadczeniami,
monitorowania
czasu
pracy
oraz zapewniania usług HR.

Zarządzanie Kadrami
(Employee Central)

Employee Central to moduł, w którym są gromadzone i
przetwarzane wszelkie dane z obszaru zarządzania kapitałem
ludzkim. Wykorzystując to przyjazne dla użytkownika
Kartoteki danych, zarówno pracownik, jak i jego przełożony
czy członek zespołu HR, uzyskuje szybki dostęp do wszelkich
niezbędnych informacji z obszaru HR. Dodatkowo pracownik
za pośrednictwem tego modułu może szybko i łatwo
aktualizować swoje dane. To samoobsługowe rozwiązanie
oszczędza czas i wysiłek, zarówno jego, jak i działu HR firmy.

Zarządzanie procesami rekrutacyjnymi
(Recruiting)

Korzystają z modułu Rekrutacja możesz znacznie
poprawić
efektywność
zarządzania
procesami
rekrutacyjnymi w firmie. Wszechstronny zestaw narzędzi
do selekcji i analizy danych o potencjalnych
pracownikach, zawarty w tym module, pomaga znaleźć
osobę idealnie dopasowaną do danego stanowiska.
System daje możliwość udostępniania ofert pracy w
ponad 3000 źródłach w ponad 80 krajach.

Wdrożenie pracownika
(Onboarding)

Moduł onboarding’owy pozwala nowo-zatrudnionemu
pracownikowi skontaktować się z odpowiednimi
osobami oraz zapoznać się z odpowiednimi treściami
jeszcze zanim rozpocznie pracę. Rozwiązanie wspiera
również przełożonego i HR w przygotowaniu stanowiska
pracy. Kiedy więc nastąpi dzień pierwszy w organizacji,
nowy pracownik może od razu zabrać się do pracy, bez
konieczności przedłużającego się procesu adaptacyjnego
w nowym miejscu. Dzięki zastosowaniu SuccessFactors
koszty wdrożenia nowego pracownika zmniejszają się o
13%.

Wdrożenie pracownika
(Onboarding)

Zarządzanie procesami szkoleniowymi zarówno tymi
online jak „w klasie” odbywa się za pomocą
zaawansowanego narzędzia SAP SuccessFactors
Learning. Rozwiązanie przyspiesza rozwój danego
pracownika, umożliwiając rozkwit jego silnych stron oraz
zbudowanie kompetencji w obszarach, w których
zidentyfikowano luki kompetencyjne. Połączenie
różnych form i metod nauczania sprawia, że pracownik
jest zaangażowany i zmotywowany. Dzięki zastosowaniu
modułu SuccessFactors Learning średnio przeszkolonych
zostało o 17% więcej pracowników.

Zarządzanie Szkoleniami
(Learning)

Zarządzanie procesami szkoleniowymi zarówno tymi
online jak „w klasie” odbywa się za pomocą
zaawansowanego narzędzia SAP SuccessFactors
Learning. Rozwiązanie przyspiesza rozwój danego
pracownika, umożliwiając rozkwit jego silnych stron oraz
zbudowanie kompetencji w obszarach, w których
zidentyfikowano luki kompetencyjne. Połączenie
różnych form i metod nauczania sprawia, że pracownik
jest zaangażowany i zmotywowany. Dzięki zastosowaniu
modułu SuccessFactors Learning średnio przeszkolonych
zostało o 17% więcej pracowników.

Oceny okresowe i zarządzanie celami
(Performance & Goals)

Dzięki Performance & Goals każdy pracownik jest w
pełni świadomy swoich celów i celów firmy, w której
pracuje. Przełożeni natomiast są w stanie dokładnie
zmierzyć jego wydajność oraz ocenić jego mocne i słabe
strony. Moduł również umożliwia ciągłe przekazywanie
informacji zwrotnych na bieżąco. Dzięki temu
komunikacja jest dostosowana do aktualnych potrzeb
pracownika, pozwala osiągać efektywniej cele, a nawet
przekraczać oczekiwania przełożonych. Narzędzie oceny
360°, zawarte w rozwiązaniu, mogą generować ROl do
700%.

Zarządzanie Wynagrodzeniami
(Compensation)

Pracownik zrealizował wyznaczone cele, a nawet je
przekroczył i powinien zostać odpowiednio
nagrodzony. To wpłynie na jego motywację i
zaangażowanie, a dodatkowo będzie sprzyjać
budowie
kultury
rzetelnej
organizacji,
zorientowanej na wynik. Stosując moduł
Compensation w połączeniu z modułem
Performance & Goals, menedżerowie mają
możliwość decydowania o podwyżkach i premiach
swoich pracowników na podstawie ich pracy oraz
zaangażowania w ostatnim okresie czasu.

Sukcesja i zarządzanie rozwojem
(Succession&Development)

W każdej organizacji pracownicy przychodzą i
odchodzą, co powoduje, że trzeba znaleźć kogoś na
ich miejsce. Z punktu widzenia firmy lepiej mieć
kandydata na zastępstwo, zanim wystąpi
konieczność jego dokonania. Dzięki Succession &
Development możemy dostrzec kompetencje ludzi
wewnątrz naszej firmy, które predestynują ich do
bycia potencjalnymi kandydatami do takiego
zastępstwa i awansu. Czasami wymaga to drobnego
„dostosowania” ich umiejętności, jednak po
zapełnieniu luk kompetencyjnych, stają się oni
idealnymi zastępcami. W końcu po co rekrutować
zewnętrznie, skoro mamy już odpowiedniego
człowieka na dane stanowisko? W identyfikacji
odpowiedniego kandydata do sukcesji pomaga
wbudowana biblioteka kompetencji, zawierająca
około 100 pozycji.

