İnsan Kaynakları Yönetiminde
Tümleşik Çözüm:

Workcube İK&Kariyer Portal

Workcube İK&Kariyer Portal
Şirket üst yönetimlerine, insan kaynakları yönetici ve çalışanlarına, insan kaynakları yönetimiyle ilgili stratejik karar
süreçlerinde ve operasyonlarında kapsamlı destek sunan Workcube İK&Kariyer Portal; holdinglerin, grup şirketlerinin,
şirketlerin ve tüm şubelerin, insan kaynakları süreçlerine ait işlemleri merkezi olarak yönetmesini sağlar.

İnsan Kaynaklarının Tüm Süreç ve Aşamalarını Destekler.
Workcube İK&Kariyer Portal, eğitimden, gerçekçi performans ölçümlerine, iş ilanından emekliliğe kadar kurumların insan kaynakları yönetiminin
tüm süreç ve aşamalarını destekler. Gerçek zamanlı ve çok yönlü raporlamalar çalışanları tek bir açıdan değil her açıdan değerlendirmenize ve bu
doğrultuda kararlar vermenize imkan tanır. Workcube İK&Kariyer Portal, çalışanlarınızı geleceğe hazırlamanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlara
sahiptir.

Workcube Benzersiz Avantajlar Sunar:
%100 Web Tabanlı
Sınırsız Personel, Sınırsız Kullanıcı
Grup Şirketlerine Merkezi Çözüm İmkanı
Kullanıcı Dostu Arayüz
Intranet Fonksiyonelliği
Çalışan Self-Servis İşlemleri
%100 Konsolide İK Raporları
Düşük Yatırım ve Yaşatma Maliyeti
SMS, Email Entegrasyonu

Kurumsal Intranet
Yönetimi

Rol Planlama
Firmanızdaki tüm dolu ve boş pozisyonları norm
kadro yapınıza uygun şekilde tanımlamanıza,
pozisyonlara ait yetki ve sorumluluk tanımlamaları
yapmanıza, amir hiyerarşisi ve kullanıcı
yetkilendirmeleri belirlemenize olanak sağlar.

İK Portalı ve grup İntraneti oluşturarak
kurumsal ajanda yönetimi, forum, kurumsal
literatür, online mesaj, dijital arşiv, self-servis
işlemle çalışanlarınızın işbirliğini ve iletişimini
arttırabilirsiniz. Grubun genel vizyonu, misyonu
hedefleri v.b. konularda kurumsal kültürü
yaygınlaştırma imkanı sunar.

İşe Alım Yönetimi
Personel ihtiyacından işe başlatmaya kadar
olan süreçte personel talep, ilan çıkma, başvuru
toplama, CV veritabanı oluşturma, mülakat
organize etme, aday değerlendirme ve işe alma
işlemlerini tek bir merkezden yönetmenizi sağlar.

Çalışan Bilgi Yönetimi

Raporlama

Çalışanlarınızla ilgili kişisel bilgilerden iletişim
bilgilerine, yetkinlik tanımlarından çalışan
hedeflerine, banka hesaplarından izinlere her
türlü bilgiyi ve belgeyi eksiksiz yönetmenizi sağlar.

Bordro & Özlük
İşlemleri
İlgili yasa, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle
belirlenen parametrelerle desteklenen ücret
yönetim sistemi ile çalışanlarınızın bordro, izin,
işten çıkış, yasal bildirim ve diğer özlük süreçlerini
yönetmenizi sağlar.

Organizasyon

Sistemde İnsan Kaynakları Modülünde yer alan
tüm verilerle ilgili çok boyutlu, çok katmanlı
raporlar almanızı sağlar.

Eğitim Yönetimi

Workcube
İK&Kariyer Portal’de
Yer Alan
Temel Modüller

Kurumsal Kariyer Portal
Yönetimi
Kurumunuza özel bir Kariyer Portalı yaratabilir,
hem işe alım hem de gelişim amaçlı olarak aday
çalışanlarınızın kullanımına sunabilirsiniz. Tüm işe
alım süreçlerinizi online yönetebilirsiniz.

Şirket, bölge, şube, departman, alt departman
düzeylerinde organizasyon hiyerarşisi ile idari
ve fonksiyonel düzeyde pozisyon hiyerarşisi
oluşturmanıza ve bu hiyerarşilere göre şemalar
hazırlamanıza imkan tanır.

Çalışan Memnuniyet
Anketi

İçerik Yönetimi
Kariyer portal, intranet ve kurumsal bilgi
paylaşımına yönelik içerikler geliştirmenizi sağlar.
Her türlü metin ya da medya içeriğinizi etkin bir
şekilde tasarlayıp, güncelleyebilirsiniz.

Çalışanlarınızın, ortaklarınızın, müşterilerinizin
ve işbirliği içerisinde olduğunuz diğer grupların
sınıf içi ve online eğitimlerini planlamanızı ve
yayınlamanızı sağlar.

Mutlu, verimli, motivasyonu ve kurumsal bağlılığı
yüksek çalışanlara sahip olmanızda önemli
katkısı olan kurum ve çalışan arasındaki ilişkinin,
çalışan mahremiyeti ve bilgi gizliliğinin korunarak
belirlenmesi ve ölçümlenmesine olanak sağlar.

Performans Yönetimi
Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans
Değerlendirmenin dahil olduğu modül,
pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerden kurumsal
vizyon ve misyonunuza uygun iş hedeflerininin
belirlenmesine çalışanlarınızın performansını
ölçme ve raporlamada, daha objektif ve yapıcı
yaklaşımlar sunar.

PDKS Raporlama
Sistemi
Çalışanlarınızın giriş-çıkış ve işe devamlılıklarını
anlık takip etmenize ve istediğiniz zaman
aralıklarında raporlama yapmanıza imkan tanır.

Workcube İK&Kariyer Portal İle
Kurumsal Kariyer Portalınızı Yaratın!
%100 Web Tabanlı İnsan
Kaynakları Yazılım Çözümü
Workcube, Kariyer Portal
uygulamasıyla işletmelere
kendi kariyer portallerini
yaratma ve işe alım süreçlerini
merkezi olarak takip etme
imkanı tanır.

Workcube Kariyer Portal Çözümü ile işletmeler
Kariyer Portal tasarımını yine Workcube içindeki
araçlarla kolaylıkla yapabilir, İçerik Yönetimi
Modülü sayesinde kariyer portallarında sınırsız
sayıda içerik, ilan yayınlayabilir, başvuruları kabul
edebilir.
Workcube Kariyer Portal Çözümü, İK İşe Alma
Modülü ile %100 entegre çalışır. Şirketler, ilandan
işe alma işlemlerine kadar geçen süredeki her
türlü görüşme, not, yazışma, değerlendirme ve
belgeyi tek bir merkezden yönetebilir.

%100 Web Tabanlı Workcube İK&Kariyer Portal
gerek teknolojisi, gerekse fonksiyonelliği ile
bugünün ve yarının insan kaynakları yönetim
stratejilerine hazır!
Workcube İK&Kariyer Portal’i diğer Workcube modülleri ile
%100 entegre kullanabilirsiniz.
Workcube %100 Web Tabanlı kurumsal yazılım çözümleri üreten bir şirkettir. Bağımsız
bir ürün olarak alınıp kullanılabilen Workcube İK&Kariyer Portal Çözümü, aynı zamanda
Workcube’un işletmenin bütününü yönetmek üzere tasarlanmış ürünü Enterprise Business
Portal Çözümü’nün bir parçasıdır ve bu çözüm içerisinde yer alan tüm ERP, CRM, Proje
Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kurumsal Performans Yönetimi fonksiyonları ile %100
entegre biçimde çalışır.
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