güçlü organizasyon
etkin yönetim
gelece¤e haz›r
çal›ﬂanlar

iﬂ gücü ve e¤itim yönetimi
Art›k bir çal›ﬂan›n›z›n performans›n› ölçerken
onun sat›ﬂtaki gerçek baﬂar›s›n› da görüp
de¤erlendirebilirsiniz, siz çal›ﬂan›n günlük zaman
harcamas› kay›tlar›ndan onun verimlili¤ini takip
ederken, pazarlama departman› müﬂterilerinin
iﬂletmeye olan gerçek maliyetini görebilir.
Çal›ﬂanlar›n›z kendilerine ait hedef, kota, ölçme
ve de¤erlendirme, departman, ﬂube, avans talebi
v.b. bilgilere ulaﬂabilir. Kurumunuzdaki herkes
elindeki entellektüel bilgiyi di¤erleriyle paylaﬂabilir.
WorkCube ‹K & Kariyer Portal, e¤itimden
gerçekçi performans ölçümlerine, iﬂ ilan›ndan
bordroya kadar kurumlar›n insan kaynaklar›
yönetiminin tüm süreç ve aﬂamalar›n› destekliyor.

insan kaynaklar› & kariyer portal
‹K E-Profil Yönetimi

‹K Organizasyon Yönetimi

‹K E-Hesap Yönetimi

‹ﬂe Alma ve Kariyer Portal Yönetimi

• Çal›ﬂanlara ait tüm bilgileri tek bir merkezde görme ve yönetme • ‹stenilen
dönemde çal›ﬂana ait hesap ekstresi • Banka bilgisi • Notlar • Belgeler •
Ölçme ve de¤erlendirme formlar› • ‹htarlar • Farkl› ﬂirket ve muhasebe
dönemleri ile iliﬂkilendirme • Pozisyon tarihçesi • Mail ayarlar› • ‹zin bilgileri
• Hedef bilgisi • Çal›ﬂan yak›n› tan›mlama • Sözleﬂme kayd› • E¤itimler ve
sonuçlar› • Deneme süresi • Oryantasyon bilgisi takibi • Sa¤l›k tarihçesi •
‹ﬂçi sa¤l›k raporu • Disiplin cezalar› • Ödüller

Ücret ve ödenek • Toplu ücret ayarlama • Brüt, net ücret ayar› • Sendika
bilgileri • Vardiya yönetimi • ‹ﬂten ç›karma iﬂlemleri • ‹hbar ve k›dem
tazminat› hesaplama • Farkl› para birimlerinde ve ay ay çal›ﬂan maaﬂ
planlamas› • Farkl› dönemler için farkl› yöntem ve özelliklerde, s›n›rs›z ek
ödenek, kesinti ve vergi istisnas› tan›mlama • Dönemsel sat›ﬂ primi tan›mlama
• ﬁube ve kiﬂi puantaj • Hesap özeti-‹cmal (Kiﬂi, Departman, ﬁube, ﬁirket
ve Grup) • Özet bordro (Kiﬂi ve ﬁube) • SSK ayl›k ve 4 ayl›k bildirgeler •
Mesai ve fazla mesai takibi • ‹zinler • Vizite ‹ﬂlemleri • ‹ﬂ kazalar›n›n ve
tutanaklar›n›n tutulmas›, iﬂ kazas› istatistikleri • Eﬂ-çocuk sa¤l›k belgeleri •
Avans talepleri • Yasal "Zorunlu Çal›ﬂt›rma"lara uygun tan›mlamalar ve
uygun personel say›s› kontrolü • Disiplin iﬂlemleri • Zimmet iﬂlemleri • ‹ç
ve d›ﬂ denetim • ‹ﬂyeri hekiminin kullan›m›na uygun sa¤l›k iﬂlemleri takibi
• Tüm yasal bildirgeler ve belgelerin otomatik olarak oluﬂturulmas› • S›n›rs›z
ek form tan›mlama

e-Bordro: Çal›ﬂanlar› bordrolar›na on-line olarak eriﬂtirme ve onay/itiraz
kabulu • Puantaj oluﬂturuldu¤u anda çal›ﬂana otomatik bilgilendirme maili
gönderme • Bordro okundu, itiraz ve cevap raporlar›

‹K Planlama
Role based pozisyon planlama • Pozisyonlar› iﬂe alma süreçleri ile iliﬂkilendirme
• Pozisyona çal›ﬂan atama • Pozisyon aç›l›ﬂ›n› webde otomatik duyurma
• Pozisyon öngörülen ücret bilgilerini, ek ödeneklerini ve öngörülen maliyetini
tan›mlama • Pozisyona özel sistem eriﬂim yetkisi • Pozisyona özel sayfa
eriﬂim yetkisi tan›mlama • Yetki ve sorumluluklar› tan›mlama • Ölçme ve
de¤erlendirme formlar›n› tan›mlama • Pozisyon tarihçesi • Amir ve yedekleme
• Yeterlilik tan›mlama • Pozisyon yeterliliklerine uygun çal›ﬂan seçme •
Norm kadro yönetimi • Pozisyon grubu oluﬂturma • Pozisyon görevi
aktarma

‹K Performans Yönetimi
Zaman harcamalar› takibi • Pozisyonlara, departmanlara, y›llara göre
çal›ﬂanlara ait ölçme ve de¤erlendirme • Dinamik ölçme ve de¤erlendirme
formu oluﬂturma • Belli tarih aral›klar›nda çal›ﬂanlara hedefler verme,
de¤erlendirme ve takip (ürün sat›ﬂ, kiﬂisel geliﬂim v.b.) • Sat›ﬂ çal›ﬂanlar›na
ait kotalar› takip etme ve de¤erlendirme • Çal›ﬂana ait tüm ölçme ve
de¤erlendirme sonuçlar›n›, hedef bilgilerini ve de¤erlendirmelerini, kota
bilgilerini ve sonuçlar›n› görme ve de¤erlendirme • Süreleriyle çal›ﬂan kariyer
planlamas› yapma • Çal›ﬂan e¤itim ihtiyac› tespiti

‹K Bütçe Yönetimi
ﬁube ve departmanlara göre ‹K bütçe takibi • S›n›rs›z say›da gider kategorisi
ve gider kalemi ekleme • Tek bir sayfadan tüm ﬂube ve departmanlara ait
y›ll›k ‹K bütçesini ay ay görüntüleme • Farkl› para birimlerinde gider kayd›
ve takibi

Dinamik ﬂema tasar›m arac› • ‹stenilen k›r›l›mda, idari ve fonksiyonel ba¤l›l›¤a
göre farkl› tasar›mlarda organizasyon ﬂemalar› oluﬂturma • ﬁirket ve ﬂubelere
girilen iletiﬂim bilgilerini, imaj ve krokiyi otomatik olarak webde yay›nlama
• S›n›rs›z say›da iﬂ grubu oluﬂturma • ‹ﬂ grubunu online olarak eriﬂilebilir
k›lma

‹nternet, intranet ve extranette yay›nlanmak üzere online ilan baﬂvurusu
için parametrik baﬂvuru formlar› tasarlama ve süreli olarak yay›nlama • CV
bankas›nda detayl› CV kayd› ve farkl› formatlarda CV bas›m› • ‹leri seviye
baﬂvuru arama • Seçim listesi oluﬂturma • Baﬂvuru ölçme, de¤erlendirme
yapma ve takip etme • Baﬂvurudan iﬂe baﬂlatma • Pozisyona özel dinamik
baﬂvuru de¤erlendirme formu/formlar› oluﬂturma • Adaylara cevap mektubu
gönderimi • Baﬂvuru tarihçesi takibi • ‹ﬂe alma aﬂamalar›n› pozisyon ve/veya
pozisyon kategorileri ile iliﬂkilendirme • Aﬂama aﬂama s›n›rs›z say›da iﬂe
alma süreci tan›mlama

Kariyer Portal: Workcube site tasar›m› ve içerik yönetimi arac› ile

kurumsal kariyer portal tasarlama ve yay›nlama • Kariyer portal üzerinden
iﬂ ilanlar›n› ve genel portal içeriklerini yönetme • Online baﬂvuru kabulu
• ﬁifre ile ziyaretçi yönetimi • Site ziyaretçilerini, CV güncelleme, baﬂvuru
geçmiﬂi v.b. bilgilere eriﬂtirme • Kariyer portal› iste¤e ba¤l› olarak kurumsal
internet sitesi içerisinde veya farkl› bir internet sitesi olarak tasarlay›p
yönetebilme

E¤itim Yönetimi / E-Learning
E¤itim ajandas› • E¤itim kategori ve bölümleri • Konular • Dersler • Zengin
e¤itim içeri¤i oluﬂturma (belge, video, sunu) • Testler • Soru bankas› • Online s›n›f (çok fonksiyonlu yaz› tahtas›, sesli, görüntülü ve yaz›l› iletiﬂim, ders
kat›l›mc›lar› listesini görme) • Farkl› perspektiflerde (yaﬂ, cinsiyet, ünvan,
pozisyon v.b.) kat›l›mc› profili görüntüleme • Potansiyel kat›l›mc›lar listesi
takibi • Dinamik e¤itim raporu oluﬂturma • Kat›l›mc›ya e-mail ile otomatik
e¤itim davet bildirimi • Kat›l›mc› imza listesi • E¤itim bütçesi • Online
yoklama • Kat›l›mc› baz›nda sonuçlar • Parametrik haz›rlanabilen kat›l›mc›
de¤erlendirme formu • Kat›l›mc›lar taraf›ndan yap›lan e¤itim de¤erlendirmeleri
takibi • E¤itim sonuç raporlar› • Online / offline ikonu ile online ders takibi
• E¤itim için fiziki varl›k rezervasyonu yapt›rma • E¤itimciler takibi (verdikleri
e¤itimler, ﬂirket, ﬂube, departman, pozisyon ve kategori bilgileri ile) • Test
sonuç grafikleri ve test cevaplar› • Test cevap ka¤›tlar› (kiﬂi kiﬂi do¤ru cevap,
verilen cevap takibi ve aç›k uçlu soru de¤erlendirme) • Süreli, rastgele soru
seçmeli test oluﬂturma • E¤itim gruplar› oluﬂturma • Parametrik olarak
s›n›rs›z say›da e¤itim de¤erlendirme formu oluﬂturma • Çal›ﬂan baz›nda
oryantasyon e¤itimleri takibi • Ayl›k oryantasyon raporu • Çok boyutlu
e¤itim yönetimi grafikleri

Analiz ve Raporlama
• Balanced Scorecard ve 360º performans yönetimi esas›na dayal› çok
boyutlu raporlamalar

• Web’den çok kanall› eriﬂim • Ölçeklenebilirlik • Güvenlik •
Bir kerede sign-on • Süreklilik • Geliﬂtirilmeye aç›k yap›
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