BLUEs HR Sight
Kiek darbuotojų vyrų ir kiek moterų dirba įmonėje? Kokios amžiaus grupės
darbuotojų yra daugiausia? Kiek specialistų turi kvalifikacijos
sertifikatus? Kiek dukrų iki 12 metų turi mūsų darbuotojai?
Ir dar daug įvairiausių klausimų gali kilti įmonės ir personalo vadovams. Gerai,
jei įmonės darbuotojų yra nedaug, visus pažįstame ir prisimename jų
gimtadienius ar kiek vaikų ir kokio amžiaus jie turi. Bet jei įmonė didelė? O jei
jus domina net ne įmonės, o grupės įmonių darbuotojų informacija? Rengdami
darbuotojų vaikams naujametinį renginį kaip greitai suskaičiuosite kiek
atitinkamo amžiaus vaikų turi Jūsų darbuotojai?
Norėdami palengvinti priėjimą prie darbuotojų informacijos ir užtikrinti
operatyvius atsakymus į įvairiausius klausimus apie įmonės darbuotojus,
sukūrėme labai lengvai naudojamą, bet labai funkcionalią aplikaciją, skirtą
personalo informacijos analitikai. Atsakymus gausite per vieną ar dvi minutes.

BLUEs HR Sight aplikacijos pagalba galėsite lengvai analizuoti Jūsų
personalo apskaitos sistemoje kaupiamus duomenis ir gauti atsakymus į
įvairiausius klausimus susijusius su:











Bendras darbuotojų skaičius, darbuotojų kaita
Darbuotojai pagal amžiaus grupėmis
Darbuotojų asmenine informacija
Darbuotojų pasiskirstymu pagal lytį, amžių, padalinius ar darbo stažą
Žemėlapyje galėsite matyti kuriuose teritoriniuose padaliniuose dirba
Jūsų darbuotojai arba kur jie gyvena
Duomenimis apie darbuotojų išsilavinimą, sertifikatus, žinomas kalbas,
vairavimo teises ar kitus įgūdžius
Informacija apie darbuotojus bandomuoju laikotarpiu, lengvatomis,
neįgalumo duomenimis ar medicininėmis patikromis
Darbuotojų šeimynine sudėtimi, turimais vaikais
Informacija apie sukauptas ir panaudotas atostogas
Ar kita Jūsų kaupiama personalo informacija

Personalo informacija gali būti analizuojama tiek vienos įmonės ribose, tiek
keleto įmonių ar netgi koncerno mastu, informaciją lengvai filtruosite pagal
padalinius, pareigybes, teritorijas ar kitus, Jūsų naudojamus požymius.

Papildomos sprendimo savybės:










Mobilios aplikacijos (OS Android, iOS (Apple), OS Blackberry);
Komunikavimo galimybė, pateikiant respondentui rodiklių rezultatus;
Eksportas į Excel failus;
Naujų užklausų, rodiklių, ataskaitų kūrimas;
Vartotojui draugiška aplinka, nereikalaujanti specialaus pasirengimo;
Informatyvus grafinis atvaizdavimas;
Personalo rodiklių filtravimas/ atvaizdavimas naudojant Google žemėlapius;
Rodiklių perskaičiavimas realiu laiku;
Daug kitų savybių, kurių visų neįmanoma suminėti.

Duomenų integravimas
Personalo informacijos analitikai naudojami Personalo apskaitos sistemos duomenys.
BLUEs HR Sight aplikacija pritaikyta BLUEs HR sprendimo duomenims, todėl naudojant
personalo apskaitai šią sistemą, aplikaciją įdiegsime per 1 savaitę. Personalo apskaitai
naudojant kitas sistemas, duomenys gali būti paimami iš neriboto skaičiaus skirtingų
duomenų sistemų, esančių skirtingose platformose (SQL, Oracle, Excel ir kt.), gali būti
integruojami skirtingų įmonių (koncerno ar įmonių grupės) duomenys, iš neriboto skaičiaus
duomenų šaltinių.

www.blue-s.lt
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