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 Κάντε τη σωστή στρατηγική επιλογή για να 

επιτύχετε: 

�  Διαχείριση των δεδομένων των εργαζομένων και 
των θέσεων εργασίας συμπεριλαμβανομένων και 
ιστορικών δεδομένων

� Ανάπτυξη μιας σαφούς εικόνας για τους 
εργαζόμενους (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία 
αμοιβών, θέσεων και εργασιών, δεξιοτήτων 
και φιλοδοξιών, εργασιακής εμπειρίας, κ.λπ.). 
Διενέργεια αναζητήσεων σε βάθος και δημιουργία 
ισχυρών αναφορών και πινάκων

� Διαχείριση νεοεισαχθέντων στον οργανισμό 
εργαζομένων, μετακινήσεων, αποχωρήσεων, με 
τη χρήση ενσωματωμένων ροών εργασίας ή και 
ανεξάρτητα 

� Ανάπτυξη των ταλέντων μέσω της διαχείρισης 
δεξιοτήτων και της παρακολούθησης των 
πληροφοριών αξιολόγησης,  με τη ανάλυση των 
κενών στις δεξιότητες και της απεικόνισης της 
οργανωτικής δομής

� Υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις για τα σημαντικά 
ζητήματα που αφορούν στο τμήμα HR ή στους 
προϊστάμενους

� Πρόσβαση των εργαζομένων και των προϊσταμένων 
σε ενημερωμένες πληροφορίες για τους ίδιους και 
τις ομάδες τους. 

 Αναζητώ μία λύση για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 
μου, που πέρα από τη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών, 
να αποτελεί παράλληλα εργαλείο για την ανάπτυξη στρατηγικής της 
επιχείρησής μου 
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People 

 αχείριση δε ένων εργαζ ένων και 
θέσεων 

  Παράδοση ενός ολοκληρ ένου HR συσ τος 
στο οποίο αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία των 
εργαζ ένων
 Εξορθολο  διαδικασιών  την ένταξη 
ηλεκτρονικών διαδικασιών, όπως για παράδε  η 
αίτηση αδείας
 Εύκολη και έξυπνη πλοήγηση για όλους 

 Με δε ένη την τεχνολογία του Internet, σ ερα 
είναι πιο εύκολο από ποτέ να συνδέσεις ανθρώπους 

ταξύ τους καθώς και να ταφέρεις πληροφορίες 
σε όλο το εύρος του ορ ύ.  Το υποσύσ
Talentia HCM People είναι  web εφα ογή, που 

ταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες  του internet και 
τις τεχνολογίες των ροών εργασίας,  στόχο τη παροχή 
νέων δυνατοτήτων στον ορ  σας για να γίνει πιο 
ευέλικτος και αποδοτικός. Με την υιοθέτηση αυτού του 
υποσυσ τος, όλοι οι εργαζ ενοι θα πλακούν σε ένα 
ευρύ  HR διαδικασιών. Οι παρεχ ενες υπηρεσίες 
θα βελτιωθούν,  απαραίτητες χειρωνακτικές εργασίες 
θα ελαχιστοποιηθούν, η διαχειριστική προσπάθεια θα 

ειωθεί, ενώ παράλληλα η επικοινωνία και η συνεργασία 
ταξύ των εργαζ ένων θα αναπτυχθεί 

 Βελτίωση των παρεχ ενων υπηρεσιών 
 Με το υποσύσ  Talentia HCM People, ο καθένας από 
οπουδήποτε στον ορ  σας, πορεί να αποκτήσει 
ασφαλή πρόσβαση σε συγκεκ ένη λειτουργικότητα 

έσα από έναν κοινό web browser, ενώ παράλληλα το 
 HR διατηρεί πλήρως τον έλεγχο των δε ένων και 

των διαδικασιών.   
Εύκολη και γρήγορη διαδ  προς τις πληροφορίες που 
χρειάζεται κάθε εργαζ ενος

υνατότητα για τον εργαζ ενο να ε ερώσει τα 
προσωπικά του στοιχεία, να ελέγξει τις άδειες που 
δικαιούται, να αιτηθεί άδεια, να ελέγξει τη πορεία 
ανάπτυξής του, τα πλάνα καριέρας του και πολλά άλλα
Παροχή ε ερ ένων πληροφοριών στους 
προϊστ ενους για τις ες τους, γεγονός που τους 
επιτρέπει να παίξουν έναν πιο ενεργητικό ρόλο στη 
διοίκηση των ανθρώπων τους
Πλεον τα που προκύπτουν από τη χρήση 
συνεπούς πηγής πληροφοριών, προσβάσ  από 
οπουδήποτε, οποτεδήποτε στον ορ  – τηρώντας 
πάντα τα επίπεδα και τους κανόνες ασφάλειας. 

 Εντοπ σθολογικών κ
ορφώσεων 

  αχείριση απολαβών περιλ β ένων bonus, 
share options και επ
 αχείριση ειδικών παροχών
 κόλυνση προγ σθοδοσίας
 αχείριση απουσιών λόγω αδειών, ασθενείας, αδειών 

ητρότητας, πατρότητας κ.λπ.
 Αρχεία Υγιεινής και Ασφάλειας
 Συλλογή και αναφορά στοιχείων ίσων ευκαιριών 

Μετρήσ α Οφέλη

νώισαγρε νώκιτηκιοιδ ησωίεΜ : Το εύκολο περιβάλλον εργασίας 
της εφα ογής επιτρέπει σε προϊστ ενους και εργαζ ενους να 
ε ερώνουν τα σ ντικά στοιχεία, και η βασικές διαδικασίες του 
HR αυτ τοποιούνται και εξορθολογίζονται

Ασφάλεια: Προη ένη ασφάλεια που βασίζεται σε διαφορετικούς 
ρόλους, επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στην σωστή 
πληροφορία την κατάλληλη σ

Παραγωγικότητα: Η αυτ τοπ ένη παραγωγή emails, 
ειδοποιήσεων και υπεν ν, βάλει στη βελτίωση του 
προγ  των κ ερινών εργασιών και στην εκ των 
προτέρων διαχείριση σ ντικών ζη

Οικον  Χρόνου: Η χρήση ροών εργασίας και self service 
λειτουργίας, απελευθερώνει το  HR από χρονοβόρες 
εργασίες διαχείρισης 

Ευελιξία: Μειώνονται τα κόστη σχετικά  την εφα ογή 
του συσ τος σε διάφορες χώρες καθώς περιέχει σχετική 
λειτουργικότητα

Βελτίωση της Επιχει ικής Ευφυΐας: Εντοπ  ανάλυση 
και υργία αναφορών για όλα τα δε ένα που αφορούν το HR 
γρήγορα και εύκολα  χρήση πληθώρας κριτηρίων αναζήτησης 
και εργαλείων αναφορών 

 rg.erawtfos-aitnelat.www 

 Our agencies abroad: Italy, Spain, Portugal and UK 
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 Μετασχηματίστε τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης 

των εργαζομένων σας: 

�  Χρησιμοποιήστε το περιβάλλον “Self Service” προϊσταμένων και 
υφισταμένων για την  αξιολόγησή τους. 

� Δημιουργήστε μαζικά ή κατά περίπτωση πλάνα αξιολόγησης 
βασισμένα σε επιθυμητές ημερομηνίες ανασκόπησης

� Ειδοποιήστε τους εργαζομένους και τους προϊστάμενούς τους 
για οποιαδήποτε δραστηριότητα με συγκεκριμένη ημερομηνία 
ανάθεσης, και δρομολογήστε τις εγκρίσεις μέσα από κυκλικές 
διαδικασίες εγκρίσεων

� Υποστήριξη μεθοδολογίας S.M.A.R.T. για τις ρυθμίσεις των στόχων

� Συσχετίστε τους στόχους με συγκεκριμένες ημερομηνίες 
επίτευξης, μετρήστε ποσοτικά ή ποιοτικά την ολοκλήρωσή τους. 

� Επιτρέψτε την κλιμάκωση των στόχων μέσω του οργανισμού, 
δίνοντας στους εργαζόμενους την δυνατότητα να έχουν εικόνα  
των εταιρικών στόχων καθώς και αυτών των ιεραρχικά ανώτερων 
προϊσταμένων.

� Παροχή πρόσβασης σε τρέχοντα και ιστορικά στοιχεία 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία δεξιοτήτων, 
φιλοδοξιών, αναγκών ανάπτυξης και στόχων απόδοσης.

� Διαχειριστείτε πολλαπλά πλάνα αξιολόγησης που αναφέρονται 
σε διαφορετικές ομάδες εργαζομένων και αφορούν μοναδικές 
τόσο αξιολογήσεις ικανοτήτων όσο και διεργασίες

� Παροχή ευέλικτης διαχείρισης και βαθμολόγησης των ικανοτήτων 
από την πιο απλή έως την πιο εξελιγμένη μορφή.

� Τροφοδοτήστε το HR με δεδομένα αξιολόγησης για σχεδιασμό 
και πρόβλεψεις 

 Αναζητώ μία  λύση για τη διαχείριση των αξιολογήσεων που θα μου δώσει 
τη δυνατότητα να υπολογίζω τις επιδόσεις των εργαζομένων, να αξιολογώ 
τις δεξιότητες και την επίτευξη των στόχων, να αναθέτω την αξιολόγηση σε 
διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας του οργανισμού μου. 

 Talentia HCM
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Performance Management

Αυτ τοποιήστε και Απλοποιήστε
Το υποσύσ  Performance Management του Talentia 
HCM τατρέπει αυτό που είναι συχνά  κουραστική 
και  προγ ένη εργασία σε  συνεχιζ ενη 
εύκολα διαχειρίσ  δραστηριότητα. Η ε ένη 
ροή εργασίας καθοδηγεί αυτ τα τις πληροφορίες και τις 
εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στους α υς και 
στέλνει ειδοποιήσεις για να εξασφαλίσει τη όρφωση 
ως προς τις διορίες και την ολοκλήρωση όλων των 
σ ντικών ενεργειών.
Επιπλέον, η διαχείριση των στόχων των εργαζ ένων 
διευκολύνεται σ ντικά. Ο σχε  της αξιολόγησης 
περιλ βάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
εργαζ ένων καθώς και των σχετικών διοριών. Οι στόχοι 

πορούν να επιλεγούν από  σχετική βιβλιοθήκη 
ή να υργηθούν εξαρχής. Σε κάθε περίπτωση 
προσα όζονται στις ανάγκες του εργαζ ένου. Ο αρχικός 
σχε  πορεί να ταφέρεται από χρόνο σε χρόνο, 
ε οντας τις απαραίτητες κάθε χρονιά ταβολές 
και διορθώσεις, γεγονός που οδηγεί σε οικο  χρόνου 
και συγχρόνως εξασφαλίζει την συνέχεια από το ένα έτος 
στο επ ενο.
Μετά τον αρχικό  σχε  πορείτε πλέον να 
παρακολουθείτε ευκολότερα τη διαδικασία αξιολόγησης, 
καθώς το σύσ  είναι online και ως εκ τούτου πάντα 
προσβάσ  οι εργαζ ενοι και οι προϊστ ενοι τους 
έχουν εση πρόσβαση σε τωρινά και ιστορικά δε ένα 
απόδοσης.

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι σ ντική για κάθε 
επιχείρηση. Σ βάλλει στο να υπάρχει ξεκάθαρη 

εικόνα των υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα διευκολύνει 
την ευθυγ ση των προσωπικών στόχων  αυτούς της 
επιχείρησης και ενθαρρύνει την κατάκτηση των στόχων 
της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα του ορ ύ.

Ευελιξία
Το υποσύσ  Performance Management είναι ευέλικτο 
και σας επιτρέπει να:

 αχειριστείτε διαφορετικά πλάνα αξιολόγησης, που 
το καθένα αφορά σε διαφορετική  εργαζ ένων 

 διαφοροπ ένες ικανότητες και ε ηνίες 
έναρξης. 
 Μορφοποιήσετε τις φό ες τις αξιολόγησης 

περιλ β ένων των πεδίων αξιολόγησης και 
των λιστών επιλογής
 υργήσετε πελατοκεντρικές ικανότητες   τις 
αντίστοιχες β ολογίες
 Προσθέσετε πεδία κε ένου εξειδικ ένα για την 
εταιρεία σας για να βοηθήσετε τους εργαζ ένους σας 
στη διαδικασία

Αντιστοιχίστε ατ κούς στόχους  τις 
προτεραιότητες της εταιρείας
Η επιτυχία  εταιρείας πορεί να εξαρτάται από την 
ικανότητά της να αντεπεξέλθει στους καθολικούς στόχους 
και όχι απλά να ενθαρρύνει την ατ  απόδοση. Με το 
υποσύσ Performance Managemen πορείτε να:

 Θέσετε συνολικούς στόχους στον ορ  και στους 
προϊστ ενους, τους οποίους όλοι οι εργαζ ενοι 

πορούν να δουν 
 Συνδέσετε στόχους  ε ηνίες εκπλήρωσης, 
ποιοτικές ή ποσοτικές αξιολογήσεις 
 Εισάγετε τα σχόλιά σας για τους στόχους σε όλη τη 
διάρκεια του έτους
 Προσα  τους στόχους σας στη διάρκεια του 
χρόνου ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που 
χρειάζονται

Μετρήσ α Οφέλη

Μείωση του διαχειριστικού κόστους: Απαλλαγή από στατικές, 
αποσπ κές φό ες

Ασφάλεια: λάξτε την ασφάλεια των ευαίσθητων δε ένων 
των εργαζ ένων σας δίνοντας πρόσβαση στους χρήστες στις 
κατάλληλες πληροφορίες βάση πάντα του ρόλου τους στον 
ορ

Επικοινωνία: Παροχή ασφαλούς πρόσβασης σε προϊστ ενους 
και εργαζ ενους στα στοιχεία αξιολόγησης, δίνοντας το δικ
– όποτε αυτό απαιτείται – ε έρωσης των στοιχείων

Ευελιξία: Το εργαλείο προσα όζεται πλήρως στις ανάγκες της 
εταιρείας

Συνέπεια: Κοινοί στόχοι, ικανότητες και β ολογίες βάλλουν 
πιο αντικε ενική προσέγγιση

νδεση και Ολοκλήρωση: Τα αποτελέ τα των 
αξιολογήσεων ταφέρονται αυτ τα στα αρχεία των 
εργαζ ένων στη βάση των στοιχείων HR

Αυτ ός: η ενοπ ένη ροή εργασίας αναθέτει αυτ τα 
τις πληροφορίες και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 
στους α υς και στέλνει ειδοποιήσεις για να εξασφαλίσει τη 

όρφωση ως προς τις διορίες.

www.talentia-software.gr

Our agencies abroad: Italy, Spain, Portugal and UK
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 Μεταμορφώστε και διευκολύνετε τη διαδικασία προσλήψεων: 

�  Δημιουργήστε και διαχειριστείτε τις κενές θέσεις με βάση τωρινές ή ιστορικές 
πληροφορίες της θέσης

� Δημιουργήστε διαδικασίες προσλήψης και δημοσιεύστε αναγγελίες θέσεων 
εντός και εκτός της επιχείρησης

� Επιτρέψτε στους υποψηφίους να θέσουν υποψηφιότητα καθώς και να 
δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τα βιογραφικά τους on line

� Εντοπίστε τους καταλληλότερους υποψηφίους με κριτήρια βαθμολογίας και 
με τη χρήση best i t αναλύσεων

� Δρομολογήστε αυτόματα πληροφορίες και ενέργειες, βάσει ροών εργασίας 
σε όλους τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία επιλογής

� Αποθηκεύστε τα στοιχεία από εξωτερικούς συνεργάτες και παρακολουθήστε 
τα σχετικά κόστη και τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

� Εξορθολογίστε τη διαδικασία προσλήψης και επιλογής, επιτρέποντας την 
προσθήκη σχολίων βελτίωσης 

 Αναζητώ μια λύση διαχείρισης προσλήψεων που θα μου δίνει τη 
δυνατότητα να διαχειρίζομαι αποτελεσματικά όλες τις διαδικασίες 
πρόσληψης και να εξοικονομώ χρόνο. 

 Talentia HCM
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Recruitment 

 Εντοπίστε εύκολα των κατάλληλο 
υποψήφιο 
 Γρήγορος εντοπισμός των υποψηφίων που ταιριάζουν 
καλύτερα στις θέσεις προς κάλυψη με χρήση διαφόρων 
εργαλείων:

 Η ομάδα προσλήψεων μπορεί να δημιουργήσει 
ιδανικά προφίλ για κάθε κενή θέση και να αναζητήσει 
στη βάση τον καταλληλότερο υποψήφιο
 Χρήση βαθμολογιών για τον γρήγορο εντοπισμό των 
καλύτερων υποψηφίων ή αυτών που απέτυχαν στην 
αρχική διαδικασία επιλογής
 Εκτέλεση αναζητήσεων για τον εντοπισμό του 
καταλληλότερου υποψηφίου
 Ανζήτηση των αιτήσεων για συγκεκριμένη θέση ή 
αναζήτηση σε πιο διευρυμένες βάσεις δεδομένων ή 
και συνδυασμός των δύο
 Εμπλοκή των άμεσων προϊσταμένων με αυτόματη 
δρομολόγηση των επιλεγμένων υποψηφίων για 
ενημέρωση και σχολιασμό 

 Η επιτυχής προσέλκυση, εντοπισμός και τελικά 
πρόσληψη των εργαζομένων που χρειάζεται η 

εταιρεία αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για την 
πορεία της επιχείρησης. Ανεξάρτητα από το πλήθος 
των υποψηφιοτήτων, ο γρήγορος διαχωρισμός και η 
αποτελεσματική διαχείριση της ροής των πληροφοριών 
μεταξύ προϊσταμένων, υποψηφίων και στελεχών του 
τμήματος HR, οδηγούν στο καλύτερο αποτέλεσμα για τον 
οργανισμό, παρέχοντας παράλληλα μια ελκυστική εικόνα  
και μια χρήσιμη εμπερία στους υποψηφίους. 
Το υποσύστημα Recruitment του Talentia HCM, σας δίνει 
τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τη συνολική διαδικασία 
προσλήψεων, αυτοματοποιώντας πολλές από τις 
διαχειριστικές εργασίες που συνδέονται με μια πρόσληψη. 
Ξεκινώντας από την ανακοίνωση των κενών θέσεων 
ηλεκτρονικά μέχρι την επικοινωνία με τους υποψηφίους. 

 Εξορθολογίστε την διαδικασία επιλογής 
 Μπορείτε να παραμετροποιήσετε τη λύση για να 
ενσωματώσετε τις διαδικασίες  πρόσληψης και τους 
τρόπους εργασίας που χρησιμοποιεί η εταιρεία σας. 
Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των βημάτων 
επιλογής που θέλετε να συσχετίσετε με κάθε ενέργεια 
πρόσληψης, ενώ απλοποιείτε τον έλεγχο των δεδομένων 
και την κυκλοφορία τους

 Προσαρμόστε τη λίστα υποψηφίων με βάση τα 
κριτήρια της θέσης προς κάλυψη
 Δημιουργήστε προσωποποιημένες προσκλήσεις 
συνεντεύξεων, προσφορές και απορρίψεις που 
βασίζονται στα εταιρικά πρότυπα

 Επωφεληθείτε από την Διασύνδεση 
 Το υποσύστημα Talentia Recruitment μπορεί να 
διασυνδεθεί πλήρως με το Talentia HCM. Το βασικό 
πλεονέκτημα της διασύνδεσής του είναι η βελτίωση της 
παραγωγικότητας που αφορά στη: 

 Χρήση των υπαρχόντων στοιχείων της θέσης για 
την καταγραφή της περιγραφής της θέσης, των 
απαραίτητων δεξιοτήτων, ικανοτήτων, σχετικής 
εμπειρίας, κλπ. 
 Αναζήτηση στην υπάρχουσα βάση εργαζομένων για 
κατάλληλους υποψήφιους
 Αυτόματη μεταφορά στοιχείων υποψηφίων στο αρχείο 
των εργαζομένων
 Διενέργεια ανάλυσης ικανοτήτων σε σχέση με 
υπάρχουσες ή μελλοντικές θέσεις εργασίας ώστε να 
εντοπισθούν πιθανά κενά στις δεξιότητες 
 Διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών υποψηφίων 
από το ίδιο αρχεί 

Μετρήσιμα Οφέλη

αίτσιποιξΑ : Ο υποψήφιος για μια θέση, βλέπει μόνο τα τελευταία 
δεδομένα

Έλεγχος: Πλήρης διαφάνεια σε όλη τη διαδικασίας προσλήψεων 
από την δημιουργία ανάγκης κάλυψης μιας θέσης μέχρι τη δημόσια 
ανακοίνωσή της.  

Εξοικονόμηση χρόνου: Εξορθολογισμός βασικών διαδικασιών με 
ενσωματωμένες ροές εργασιών που αυτοματοποιούν τη μεταφορά 
των πληροφοριών του υποψηφίου στο αρχείο εργαζομένων

Διεθνής Εφαρμογή: Πολύγλωσση λύση με τη δυνατότητα 
προσαρμογής των δεδομένων στις  τοπικές απαιτήσεις

Διασύνδεση: Ιστότοπος προσλήψεων για τους υποψήφιους 
πλήρως διασυνδεμένος με τον εταιρικό ιστότοπο 

 rg.erawtfos-aitnelat.www 

 Our agencies abroad: Italy, Spain, Portugal and UK 
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 Δρομολογήστε πληροφορίες και ενέργειες στους 
εμπλεκόμενους 
 Καταγράψτε και παρακολουθήστε την πρόοδο, τα 
αποτελέσματα και όλη τη σχετική επικοινωνία 

ΤΗΛ: + (30) 210 65 44 534
FAX: + (30) 210 65 61 380
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  Μεταμορφώστε τη διαδικασία διαχείρισης των 
ταλέντων σας: 

�  Εντοπίστε τις ανάγκες σας για ανάπτυξη και την κάλυψη 
υπαρχόντων και μελλοντικών θέσεων εργασίας. 

� Δημιουργήστε πολυεπίπεδα προσωπικά σχέδια ανάπτυξης 
(σύμφωνα με αντίστοιχες διαδρομές σταδιοδρομίας)

� Χρησιμοποιήστε ισχυρά εργαλεία αναφορών και ανάλυσης 
και αναλύστε τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και τα 
κόστη τους

� Δημιουργείστε έναν κατάλογο εσωτερικών και εξωτερικών 
ενεργειών εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, των προαπαιτούμενων, του 
εξοπλισμού που απαιτήθηκε, του σχετικού κόστους και του 
τόπου της εκπαίδευσης

� Εξορθολογίστε τη διαχείριση μαθημάτων με 
προγραμματισμό  των τακτικών και των εφάπαξ 
δραστηριοτήτων, με διαχείριση των λιστών αναμονής και 
των ακυρώσεων, με αυτόματη δημιουργία επιβεβαιώσεων, 
υπενθυμίσεων, οδηγιών συμμετοχής, εντύπων, κ.λπ.

� Διαχειριστείτε πληροφορίες που αφορούν, τους εκπαιδευτές, 
όπως οι δεξιότητές τους, πόρους, τοποθεσία, κόστη και 
ιστορικό εκπαιδεύσεων

� Διευκολύνετε τους προϊστάμενους και τους εργαζόμενους 
σας να εκφράσουν τις επαγγεματικές τους επιθυμίες μέσω της 
πύλης του Self Service ενώ παράλληλα να έχουν πρόσβαση 
και να μπορούν να ανανεώσουν τα πλάνα ανάπτυξής τους 
και τα προσωπικά τους προφίλ. 

 Θέλω μια λύση διαχείρισης της εκπαίδευσης που θα ενισχύσει τις δεξιότητες-
κλειδιά που απαιτούνται για να επιτύχει η εταιρεία τους στρατηγικούς της στόχους. 
Θέλω να προσφέρω σε προϊσταμένους και εργαζόμενους μια συνεργατική λύση 
που τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν λόγο στην εκπαίδευσή τους. 

 Talentia HCM

Training 

HCM
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Training 

 Ενισχύστε την παραγωγικότητα και 
μειώστε τη διαχείριση 
 Το Talentia HCM Training επιτρέπει το συνδυασμό 
των πληροφοριών που αφoρούν στο πλήρες φάσμα 
των διαθέσιμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
με αποτέλεσμα την αποτελεσματική διαχείριση της 
εκαπαίδευσης:

 Οργανώνονται πρότυπα προγράμματα ανάπτυξης
(Development Plans) βασιζόμενα σε όλο το φάσμα των 
εκπαιδευτικών ενεργειών και των δραστηριοτήτων 
ανάπτυξης.
 Οι εργαζόμενοι παρακολουθούν το πρόγραμμα
ανάπτυξης που ταιριάζει στις ανάγκες τους. 
 Η ομάδα διαχείρισης γνωρίζει ποιες δραστηριότητες
είναι προγραμματισμένες, γεγονός που συνεπάγεται 
την κατάλληλη διαχείριση του κόστους.
 Οι επιβεβαιώσεις και υπενθυμίσεις που προκύπτουν
από το σύστημα, συμβάλλουν στη έγκυρη και  έγκαιρη 
ενημέρωση των εργαζομένων.
 Οι online φόρμες αξιολόγησεις, που περιλαμβάνουν και 
το ιστορικό των εκπαιδεύσεων, δίνονται άμεσα στους 
εργαζόμενους που παρακολουθούν την εκπαίδευση 

 Το υποσύστημα Talentia HCM Training διευκολύνει τον 
αποτελεσματικό εντοπισμό των αναγκών ανάπτυξης 

χρησιμοποιώντας: 
Ανάλυση Ελλείματος Δεξιοτήτων - Gap Analysis 
(συμπεριλαμβανόμενων ανθρώπων, θέσεων και/ή 
κατηγορίες εργασιών) ώστε να εντοπιστούν οι υπάρχουσες 
και οι μελλοντικές θέσεις εργασίας.  
Οι εργαζόμενοι και οι προϊστάμενοι μπορούν να 
αναθεωρήσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες με βάση 
το πλάνο ανάπτυξής τους μέσω του self service.
Το ιστορικό ανάπτυξής τους συμπεριλαμβανομένων των 
ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και άλλων εκπαιδευτικών 
και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. 

 Συμμετοχή εργαζομένων 
 Η λύση είναι έξυπνη και δίνει τη δυνατότητα για πρόσβαση 
Self Service. Έτσι, οι εργαζόμενοι και οι προϊστάμενοι 
μπορούν να:

 ενημερώνουν τα προσωπικά τους προφίλ
 υποβάλουν αιτήματα και να συμφωνούν στις
δραστηριότητες ανάπτυξης
 αναθεωρούν τα πλάνα ανάπτυξης

Μετρήσιμα Οφέλη

νωτάμσελετοπα ησηρτέΜ : μέσω αρχικών και μεταγενέστερων 
αξιολογήσεων για μέτρηση ατομικής προόδου

Δια βιου κατάρτιση: κάθε άτομο μπορεί εύκολα να μοιραστεί και 
να αποκτήσει νέες δεξιότητες

Αφοσίωση Εργαζομένων: η προσωπική ανάπτυξη είναι ένας 
θεμελιώδης παράγοντας κινητοποίησης των εργαζομένων.

Παραγωγικότητα:η η υπεύθυνη ομάδα για τις εκπαιδεύσεις 
κερδίζει χρόνο λόγω των ενσωματωμένων ροών εργασίας και της 
δυνατότητας σφαιρικής παρουσίασης  των αναγκών ανάπτυξης και 
των διαθέσιμων πόρων

Διασύνδεση και Ολοκλήρωση: Αυτόματη και δυναμική 
διασύνδεση με τα υπόλοιπα υποσυστήματα της εφαρμογής 
Talentia HCM

Οικονομία Χρόνου και Χρήματος: τα μαθήματα 
βελτιστοποιούνται, οι χειροκίνητες διαδικασίες ελαχιστοποιούνται 
και οι δραστηριότητες ανάπτυξης ευθυγραμμίζονται με τις 
ατομικές ανάγκες για μέγιστη απόδοση και βελτίωση 

 rg.erawtfos-aitnelat.www 

 Our agencies abroad: Italy, Spain, Portugal and UK 
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 Μεταμορφώστε τη διαδικασία διαχείρισης των 
ταλέντων σας: 

�  Εντοπίστε και αναπτύξτε τα ταλέντα λαμβάνοντας υπόψη τα 
στελέχη που είναι σε ανώτερες θέσεις και τους εργαζόμενους 
υψηλού δυναμικού

� Εντοπίστε τους εργαζόμενους που είναι έτοιμοι για 
προαγωγή

� Εντοπίστε τους εργαζόμενους που υπολείπονται των 
αναμενόμενων επιδόσεων και εκείνους που έχουν αυξημένες 
πιθανότητες να αποχωρήσουν 

� Εντοπίστε πιθανές αντικαταστάσεις για θέσεις που έμειναν 
ξαφνικά κενές, χρησιμοποιώντας εργαλεία για τον καθορισμό 
κατάλληλων προφίλ και για την εκτέλεση προχωρημένων 
αναζητήσεων

� Διαχειριστείτε τις καριέρες των ταλέντων σας σύμφωνα με 
τις προσωπικές φιλοδοξίες και τις επιχειρηματικές ανάγκες

� Προγραμματίστε αποτελεσματικά τη διαδοχή εντοπίζοντας 
τις απαιτήσεις των κομβικών θέσεων και τα κενά στον 
οργανισμό

� Ενδυναμώστε την ανάπτυξη των εργαζομένων και της 
ηγεσίας συνδυάζοντας τις υπάρχουσες δεξιότητες και 
δυνατότητες με τις τρέχουσες και μελλοντικές θέσεις 
εργασίας

� Εντοπίστε το δυναμικό σας σε όλο το φάσμα της δεξαμενής 
ταλέντων (συμπεριλαμβανομένων των εισροών, εκροών και 
μετακινήσεων σε αυτή) 

 Θέλω μια λύση που να με βοηθάει στην ταυτοποίηση και ανάπτυξη 
πιθανών διαδόχων για τις θέσεις-κλειδιά της επιχείρησης, έτσι ώστε να 
μπορέσω να δημιουργήσω μία ουσιαστική δεξαμενή ταλέντων. Θέλω 
να οργανώσω τις δυνατότητες των εργαζομένων μου για ανάπτυξη 
σύμφωνα με τα προφίλ τους και να τις προσαρμόσω στις ανάγκες της 
επιχείρησης. 

 Talentia HCM

Succession & Career 
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Succession and Career

Αναπτύξτε τα ταλέντα σας
Το υποσύστημα Talentia HCM Succession and Career συνδυάζει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδοχή και τη 
διαχείριση ταλέντων, παρέχοντας τις παρακάτω δυνατότητες: 

 Εντοπισμός σημαντικών ομάδων εργαζομένων  
(προϊστάμενοι ανώτερων κλιμακίων, νεαρά ταλέντα, ειδικοί, 
άτομα με υψηλό δυναμικό εξέλιξης)

 Εμφάνιση των σχετικών ιστορικών στοιχείων 
συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων, της εμπειρίας, κ. α.

 Εντοπισμός κινδύνων αποχώρησης και ετοιμότητας 
προαγωγής

 Εντοπισμός υποψηφίων για μια θέση και των πιθανών 
επιπτώσεων

 Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για υπάρχουσες ή μελλοντικές 
θέσεις με στόχο τον εντοπισμό των δυνατών σημείων και των 
αναγκών ανάπτυξης

 Δημιουργία και παρακολούθηση ατομικών σχεδίων 
ανάπτυξης

Οι οργανισμοί ηγέτες στον τομέα τους αναγνωρίζουν 
πως η αποτελεσματική διαχείριση πλάνων διαδοχής και 

σταδιοδρομίας, αποτελεί ζωτικό παράγοντα διατήρησης της 
απόδοσης της επιχείρησης.
Κάθε επιχείρηση χρειάζεται ηγέτες με το σωστό συνδυασμό 
δεξιοτήτων και εμπειριών. Παράλληλα, χρειάζεται διευρυμένες 
δεξαμενές ταλέντων για την υποστήριξη των ευρύτερων 
αναγκών της. Η διαρκής, συνεκτική και συμφωνημένη από 
όλους στρατηγική στη διαχείριση των ταλέντων, αποτελεί τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο για την εύρεση του κατάλληλου 
ανθρώπου, την κατάλληλη στιγμή

Βελτιστοποιήστε τα σχέδια σταδιοδρομίας 
εντός της εταιρείας
Με την υιοθέτηση του υποσυστήματος Talentia HCM Succession 
and Career, η ανάπτυξη της καριέρας εντάσσεται στη συνολική 
στρατηγική του οργανισμού:

 Δημιουργία πολλαπλών πλάνων  ανάπτυξης

 Εντοπισμός και διαχείριση της προόδου που προκύπτει από 
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 Εύκολη αναγνώριση των κινδύνων που συνδέονται με 
εργαζόμενους που δεν έχουν μετακινηθεί λόγω ελλιπών 
δεξιοτήτων

 Αναγνώριση έλλειψης δεξιοτήτων

 Αναγνώριση συγκεκριμένων αναγκών για συγκεκριμένες 
κομβικές θέσεις- κλειδιά

 Γραφική απεικόνιση στοιχείων διαδοχής

 Εντοπισμός θέσεων για τις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμος 
αντικαταστάτης

Πάρτε Πρωτοβουλίες
Το υποσύστημα Talentia HCM Succession and Career προσφέρει 
τη μέγιστη υποστήριξη στις πρωτοβουλίες της επιχείρησης για 
τα ταλέντα της μέσα από τέσσερις κορυφαίες λειτουργίες: 

 Διαχείριση Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων: ενθαρρύνει 
την συνεπή προσέγγιση για τα ταλέντα και δημιουργεί 
κοινό όραμα για τις δεξιότητες  και τις συμπεριφορές που 
εκτιμούνται από την επιχείρηση.

 Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων: εξασφαλίζει πως τα 
ατομικά πλάνα ανάπτυξης συμπεριλαμβάνουν τις φιλοδοξίες 
των εργαζομένων και τις ανάγκες της εταιρείας.

 Διαχείριση Διαδοχής και Ταλέντων: παρέχει μια 
συστηματική προσέγγιση στην ταυτοποίηση και ανάπτυξη 
των ταλέντων που χρειάζονται για τις θέσεις-κλειδιά της 
εταιρείας και συμβάλλει στην ανάπτυξη μια ευρύτερης 
δεξαμενής ταλέντων.

Μετρήσιμα Οφέλη

Ευκολία Χρήσης: Αναμενόμενη πλοήγηση και on line βοήθεια

Ευελιξία: Απεικόνιση των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης

Καλλιέργεια Ταλέντων: Συμβολή στην αποτελεσματική ανάπτυξη 
και διαδοχή

Ολιστική Προσέγγιση: Πρόσβαση στη συνολική εικόνα 
σημαντικών θέσεων και σημαντικών ανθρώπων σε όλο το εύρος 
του οργανισμού

Ενσωματωμένες ροές εργασιών: Προώθηση των απαραίτητων 
πληροφοριών και καθηκόντων στον κατάλληλο άνθρωπο την 
κατάλληλη στιγμή

Εμπειρία: Ενσωμάτωση των επιτυχημένων πρακτικών διαχείρισης 
ταλέντων ηγετικών οργανισμών στο σύστημα

Διεθνής εφαρμογή: Υποστήριξη ανάπτυξης σε πολλές χώρες και 
περιοχές παράλληλα

Διασύνδεση και Ολοκλήρωση: Αυτόνομη λειτουργία ή αυτόματη 
και δυναμική σύνδεση με τα υπόλοιπα υποσυστήματα της 
εφαρμογής Talentia HCM ή άλλων ERP συστημάτων

www.talentia-software.gr
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 Σχεδιασμός Σταδιοδρομίας: δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης 
των σχεδίων σταδιοδρομίας στο πλαίσιο της ευρύτερης 
στρατηγικής διαχείρισης ταλέντων, συμπεριλαμβανομένων 
εναλλακτικών σχεδίων σταδιοδρομίας και διαδρομών 
εξέλιξης συνδεδεμένα με τις κατάλληλες δραστηριότητες 
ανάπτυξης.
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 Η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής οργανογραμμάτων 
αποτελεί βασική λειτουγικότητα του Talentia HCM: 

�  Αυτόματη παραγωγή οργανογραμμάτων και καταλόγων από 
τα εισαχθέντα στοιχεία προσωπικού

� Χρήση κώδικα χρωμάτων και κατ’ επιλογή μορφοποίηση, 
ώστε να βελτιώνεται η εμφάνιση των δεδομένων που 
απεικονίζονται

� Γραφική απεικόνιση για κάθε πληροφορία του συστήματος 
όπως πλάνα διαδοχής, απουσίες, κενά, αμοιβές και 
ανταμοιβές, κ.λπ.

� Μοντελοποίηση των αλλαγών στον οργανισμό 

 Θέλω να παράγω οργανογράμματα με το πάτημα ενός κουμπιού 

 Talentia HCM

Organisational Charting 

HCM
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Organisational Charting 

 Βελτίωστε την επικοινωνία 
 Το Talentia HCM σας προσφέρει έναν γρήγορο και έξυπνο 
τρόπο για να βρείτε σημαντικές πληροφορίες. 
Τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα μέσα 
από τον εταιρικό κατάλογο, ενώ το οργανόγραμμα και τα 
στοιχεία που συνδέονται με τα προφίλ των εργαζομένων, 
παρέχουν πολύτιμες, επιπλέον πληροφορίες. 
Τα διαγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να:

 Υποστηρίξουν την εισαγωγή ενός νέου εργαζόμενου 
στον οργανισμό, καθώς απεικονίζουν ξεκάθαρα τη 
θέση του στον οργανισμό
 Δώσουν στην ομάδα HR την δυνατότητα να εντοπίζει 
άμεσα και εύκολα συναδέλφους με τις κατάλληλες 
δεξιότητες και εμπειρία
 Υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη λειτουργία της 
επιχείρισης στη περίπτωση που λείπει ο υπεύθυνος 
μιας απόφασης και πρέπει γρήγορα να βρεθεί ο 
αντικαταστάτης του 

 Η ενσωματωμένη λειτουργικότητα Organisational 
Charting, κάνει χρήση όλων των πληροφοριών που 

είναι διαθέσιμες στο σύστημα, και παράγει δυναμικά, 
πλούσια σε πληροφόρηση διαγράμματα για τους 
managers και του εργαζόμενους σε όλο το εύρος του 
οργανισμού. 

 Υποστήριξη του προγραμματισμού και 
του σχεδιασμού του οργανισμού 
 Ποια είναι η καλύτερη δομή για την εταιρεία σας και πώς 
μπορείτε να επικοινωνείτε τα σχέδιά σας σε όλο το εύρος 
της εταιρείας; Ποιοι είναι οι ικανότεροι υποψήφιοι για τις 
θέσεις και ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας προαγωγής; 
Το υποσύστημα  Talentia HCM Organisational Charting 
συμπεριλαμβάνει μια σειρά λειτουργιών όπως για 
παράδειγμα:

 Αυτόματη σύνταξη καταλόγων και οργανογραμμάτων 
 Προσαρμογή χρωμάτων, φορμών, περιεχομένου και 
σχεδίασης μέσω ασφαλούς πρόσβασης δεδομένων 
που βασίζεται σε ρόλους
 Εκτύπωση οργανογράμματων κάνοντάς τα εξαγωγή 
ως εικόνες ή αρχεία PDF 
 Εισαγωγή αρχείων σε άλλες εφαρμογές όπως 
Microsoft® Word ή PowerPoint®, που καθιστούν δυνατό 
τον διαμοιρασμό τους με τρίτους.
 Μια επιλογή προηγμένης αναζήτησης που σας βοηθά 
να εντοπίσετε 

Μετρήσιμα Οφέλη

ατητόσεμΑ : Πρόσβαση σε μια δυναμική, σε πραγματικό χρόνο 
εικόνα του οργανισμού

Απλότητα: Έξυπνη χρήση και πλοήγηση

Ασφάλεια: Η ασφάλεια που βασίζεται σε ρόλους επιτρέπει τη 
πρόσβαση στη κατάλληλη πληροφορία την κατάλληλη στιγμή 

Επικοινωνία: Βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ υφισταμένων και 
προϊσταμένων, καθώς ο καθένας γνωρίζει τη καριέρα του και τα 
πλάνα ανάπτυξής του

Οπτική: Γραφική απεικόνιση για όλο τον οργανισμό

Προνοητικότητα: Εντοπισμός κενών δεξιοτήτων και πιθανοί 
κίνδυνοι ώστε να παρθούν μέτρα εγκαίρως.

Εξοικονόμηση χρόνου: Εξορθολογισμός των κομβικών 
διαδιακασιών που επιτρέπει στην ομάδα HR να ασχολείται με πιο 
στρατηγικές εργασίες

Διασύνδεση και Ολοκλήρωση: Αυτόματη σύνδεση με τα 
υπόλοιπα υποσυστήματα του Talentia HCM 
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 Εξορθολογήστε την διαδικασία αξιολογήσεων 360 

�  Εύκολη δημιουργία ερωτηματολογίων

�  Αυτόματη προώθηση των προσκλήσεων στους 
συμμετέχοντες σε προκαθορισμένες ημερομηνίες

� Αυτόματη ταυτοποίηση των συμμετεχόντων 
βασισμένη στην υπάρχουσα ιεραρχία αναφορών

� Ενθάρρυνση των συμμετεχόντων με αποστολή 
ξεκάθαρων οδηγιών και υπενθυμίσεων μέσω email

� Παροχή ξεκάθαρου self-service interface με 
γνώριμο περιβάλλον και διαθέσιμη βοήθεια

� Παρακολούθηση της κατάστασης του κύκλου της 
αξιολόγησης 360 κάθε στιγμή

� Αυτόματη ενημέρωση των δεδομένων δεξιοτήτων 
που βρίσκονται αποθηκευμένα στο Talentia HCM 
και άμεση χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του 
Talentia HCM. 

 Αναζητώ μια λύση για τη δημιουργία των δικών μου 360 αξιολογήσεων, 
για να διεξάγω αυτού του τύπου την έρευνα στους διαφορετικούς 
τομείς της επιχείρησής μου. Θέλω να μπορώ να δημιουργήσω εύκολα 
αυτές τις έρευνες online και να τις διανέμω μέσω του Intranet στους 
εμπλεκόμενους εντός του οργανισμού μου, και στη συνέχεια να  
αναλύσω τις απαντήσεις τους. 

 Talentia HCM

360 Feedback 

HCM
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Αξιολόγηση 360 

 Σχεδιάστε εύκολα ερωτηματολόγια 
 Οι επαγγελματίες του HR μπορούν εύκολα να 
δημιουργήσουν ερωτηματολόγια στο πλαίσιο του 360 
feedback χρησιμοποιώντας: 

 Έξυπνες οθόνες που καθοδηγούν τον διαχειριστή σε 
όλη τη διαδικασία 
 Σύνδεση ερωτήσεων με τις δεξιότητες που 
αναφέρονται στο σύστημα Talentia HCM
 Επιλογή ερωτήσεων από βιβλιοθήκη προσαρμοσμένων 
ερωτήσεων ή δημιουργία ερωτήσεων από την αρχή
 Χρήση λιστών ή ελεύθερου κειμένου για τις 
απαντήσεις. Τα ερωτήματα μπορούν να ρυθμιστούν 
ως προαιρετικά ή απαιτούμενα
 On line βοήθεια 

 Η δυνατότητα αξιολόγησης 360 είναι ένα ιδιαίτερα 
χρήσιμο εργαλείο για τη Διοίκηση. Παρέχει μια 

ευρύτερη και πιο ισορροπημένη εικόνα σε ότι αφορά τις 
δεξιότητες, ικανότητες,  την απόδοση και παρακίνηση των 
εργαζομένων του οργανισμού, με δεδομένα που μπορούν 
να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους μέσα σε αυτόν. 

 Εξορθολογήστε τη διαχείριση του 360 
feedback 
 Από τη στιγμή που η διαδικασία μιας αξιολόγησης 
360 έχει ενεργοποιηθεί, το σύστημα στέλνει αυτόματα 
προσκλήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχουν επιλεγεί και 
ορισθεί.  Η ενσωματωμένη αυτή ροή εργασίας συμβάλλει 
στον εξορθολογισμό όλης της διαδικασίας, με αποτέλεσμα 
το τμήμα HR να μπορεί επίσης να:

 Δημιουργήσει προσωποποιημένα emails για την 
αποστολή προσκλήσεων, παρατάσεων, υπενθυμίσεων 
και ευχαριστήριων σημειωμάτων 
 Επιλέξει συμμετέχοντες βασιζόμενο σε μία ή 
περισσότερες από τις συνδέσεις – σχέσεις του 
υπαλλήλου (π.χ. εργαζόμενος, συνάδελφος, 
προϊστάμενος, εξωτερικός πιθανός αντικαταστάτης, 
κ.λπ.)
  Δημιουργήσει έρευνες με ημερομηνίες έναρξης και 
λήξης ή και με ανοιχτές ημερομηνίες λήξης. 
 Παράγει αυτόματα λίστα συμμετεχόντων από την 
υπάρχουσα ιεραρχία που απεικονίζεται στο σύστημα, 
ή παραμετροποιημένη όπως αυτοί επιθυμούν 
 Εκδώσει ταυτόχρονα πολλαπλά ερωτηματολόγια προς 
όλους τους συμμετέχοντες
 Έχει πρόσβαση στις νέες ενημερώσεις των στοιχείων 
 Επιλέξει να εμφανίσει ή να αποκρύψει την ταυτότητα 
των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 Ανάλυση των αποτελεσμάτων 
  Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα 360, δημιουργούνται 
αναφορές αξιολόγησης. Αυτές θα αποτελέσουν τη 
βάση συζητήσεων για την πορεία του εργαζόμενου: 
πως τον βλέπουν οι άλλοι, ποιες είναι οι ανάγκες και οι 
ευκαιρίες ανάπτυξής του. 
 Η λειτουργικότητα των αναφορών και της ανάλυσή 
τους συμπεριλαμβάνει  συγκεντρωτικές αναφορές 
για ομάδες εργαζομένων καθώς και δυνατότητες 
εξειδικευμένων αναφορών 
 Σε κάθε περίπτωση, οι αναφορές δημιουργούνται εάν 
και μόνο εάν ικανοποιούνται οι όροι εμπιστευτικότητας 

Μετρήσιμα Οφέλη

ατητόλπΑ : Έξυπνη χρήση και πλοήγηση

Εξοικονόμηση χρόνου: Μείωση του χρόνου διαχείρισης λόγω 
της ύπαρξης ροών εργασίας και της εύκολης δημιουργίας του 
ερωτηματολογίου 

Διαφάνεια: Το εργαλείο επιτρέπει την καταγραφή της προόδου 
ενώ παράλληλα παράγει υπενθυμίσεις αυτόματα βάσει της 
προόδου αυτής. 

Ροές Εργασίας: Αυτόματη παραγωγή e-mails, υπενθυμίσεων 
καθώς και ύπαρξη παραμετροποιήσιμου από το HR εργαλείου 
εσωτερικής διαδικασίας διαχείρισης 

Διασύνδεση: Απεικόνιση αναφορών της υπάρχουσας ιεραρχίας 
του συστήματος καθώς και αναφορές με δυνατότητες διασύνδεσης 
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 Κάντε τη σωστή στρατηγική επιλογή για να 
επιτύχετε: 

�  Χρήση αξιόπιστων ποιοτικών δεδομένων από 
όλα τα υποσυστήματα του Talentia HCM και από 
εξωτερικές πηγές

� Παροχή πρόσβασης διαφορετικού επιπέδου σε 
άλλους χρήστες ανάλογα με τον ρόλο ασφάλειάς 
τους 

� Πρόσβαση στα δεδομένα και δημιουργία 
εξελιγμένων αναφορών χωρίς την ανάμειξη του 
Τμήματος Πληροφορικής

� Παρακολούθηση δεικτών σε πραγματικό χρόνο, 
με ανάλυση κατά εταιρεία, τμήμα, κέντρο κόστους, 
κλπ

� Γραφικές αναφορές για την αναγνώριση κομβικών 
σημείων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή όπως 
κενά δεξιοτήτων και απουσιών 

� Μεταφορά δεδομένων σε Microsoft Word ή Excel, 
ή εξαγωγή σε CSV για περαιτέρω ανάλυση 

 Αναζητώ μια λύση που να μου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργώ 
αναφορές που αφορούν σε όλο το φάσμα HR δεδομένων που έχω 
στη διάθεσή μου. Θέλω μια λύση που να μου δίνει τη δυνατότητα 
να εξάγω και να τροποποιώ τα δεδομένα και ταυτόχρονα να μου 
εξασφαλίζει την ακεραιότητα και ασφάλειά τους. 

 Talentia HCM

Reporting Software
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Reporting 

 Κερδίστε σε πληροφόρηση 
 Γρήγορη αναζήτηση, εντοπισμός, ανάλυση και αναφορά 
για όλα τα δεδομένα HR:

 Δημιουργία βασικών και εξειδικευμένων αναφορών 
βάσει δεδομένων από διάφορες λειτουργίες και 
υποσυστήματα του Talentia HCM
 Η χρήση προκαθορισμένων φίλτρων για την επιλογή 
μεμονωμένων εργαζομένων ή ομάδων ανθρώπων/
θέσεων με κοινά χαρακτηριστικά, επιτρέπει την 
εξαγωγή και ανάλυση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο 
για τους εργαζόμενους και τους οργανισμούς τους, 
σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, με διαφορετικές 
προοπτικές 
 Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών 
για σημαντικούς δείκτες απόδοσης 

 Εκμεταλλευτείτε την ισχυρή λειτουργικότητα 
παραγωγής εκθέσεων και ανάλυσης του Talentia HCM 

για να μετατρέψετε HR δεδομένα σε στρατηγικές αναφορές 
κλειδιά που θα συμβάλλουν στη λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων για την επιχείρηση. 
Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η άμεση πρόσβαση 
σε κρίσιμες πληροφορίες που θα διευκολύνουν τις 
δύσκολες αποφάσεις που αφορούν το ανθρώπινο κεφάλαιο 
μιας επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας. Η βασική 
πρόκληση είναι πως θα οργανωθούν, θα μεταφραστούν 
και θα διαχυθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες για τους 
ανθρώπους, τις θέσεις, τον οργανισμό και την απόδοση. 
Όλα τα HR στοιχεία φυλάσσονται κεντρικά και είναι 
προσβάσιμα σε πραγματικό χρόνο. Γραφικές απεικονίσεις 
και υπενθυμίσεις επιτρέπουν στους χρήστες να 
αναγνωρίζουν τους στόχους και του βασικούς δείκτες 
απόδοσης. Το έξυπνο αυτό εργαλείο επιτρέπει στους 
χρήστες να εντοπίζουν εύκολα και να παρουσιάζουν 
τις πληροφορίες με βάση ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων 
επιλογής.  
Το Talentia HCM διαθέτει μεγάλη βιβλιοθήκη αναφορών. 
Οι χρήστες μπορούν  επιπλέον να δημιουργήσουν 
νέες αναφορές όποτε αυτές απαιτούνται. Τα δεδομένα 
και οι αναφορές μπορούν να εξαχθούν σε πλήθος 
μορφοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του Excel. 

 Παρουσίαση διοικητικών πληροφοριών 
 Για την λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, η διοίκηση 
της επιχείρησης πρέπει να έχει πρόσβαση σε έγκυρες 
πληροφορίες. Η λύση παρέχει πρόσβαση σε HR 
πληροφορίες και αναφορές ταξινομημένες με βάση το 
μοντέλο λειτουργίας (χώρες, τμήματα, κ.λπ.). Έτσι,

 Οι επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού έχουν 
πρόσβαση σε ενά ευρύ φάσμα πληροφοριών HR
 Οι Διοικητικοί προϊστάμενοι μπορούν να εξάγουν και 
να αναλύσουν στοιχεία σχετικά με τις ομάδες τους, υπό 
το πρίσμα διαφόρων παραμέτρων όπως δεξιότητες, 
απόδοση κλπ
 Οι υπεύθυνοι λήψης της απόφασης, μπορούν να 
εντοπίσουν πιθανά προβλήματα και να προχωρήσουν 
σε τεκμηριωμένες αποφάσεις

Με υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε ότι αφορά στα ευαίσθητα 
στοιχεία HR, προϊστάμενοι και υφιστάμενοι έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται μέσω ενός 
φιλικού στη χρήση περιβάλλοντος εργασίας. 

 Δείκτες-κλειδιά 
 Για καλύτερη ανάλυση, οι χρήστες μπορούν:

 Να έχουν πρόσβαση σε βασική βιβλιοθήκη αναφορών, 
να αντιγράφουν και να μετατρέπουν υπάρχουσες 
αναφορές ή και να δημιουργούν από την αρχή 
αναφορές με χρήση οδηγών
 Να δημιουργούν αναφορές σε pdf, Microsoft Excel, 
Microsoft Word,
 HTML, καθώς και σε απλά κείμενα που στη συνέχεια, 
μπορούν να εξαχθούν σε άλλες εφαρμογές ή να 
σταλούν ως συνημμένα σε ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Μετρήσιμα Οφέλη

αιελάφσΑ : Τα στοιχεία προσωπικού παραμένουν ασφαλή χάρη 
στην πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική  και την ασφάλεια που είναι 
βασισμένη σε ρόλους 

Προνοητικότητα: Αναγνώριση βασικών προβλημάτων όπως κενά 
δεξιοτήτων και απουσίες με έγκαιρες διορθωτικές κινήσεις

Εξοικονόμηση χρόνου: Ταχύτερη λήψη αποφάσεων για 
πολύπλοκα στρατηγικά ζητήματα

Εξαγωγή Δεδομένων: Δυνατότητα εξαγωγής των αναφορών σε 
Excel ή PDF για ενσωμάτωση σε παρουσιάσεις ή για χρήση σε άλλο 
σύστημα 
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