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Softera.PAYROLL darbuotojų savitarnos portalas

Sprendimas mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms skaitmenizuoti bendravimą su savo darbuotojais.
Darbuotojų portalas keičia bendravimą, suteikia skaidrumo ir leidžia darbuotojams skirti daugiau laiko veiklos
efektyvumui didinti.
Šis sprendimas yra labai intuityvus ir turi integraciją su Business Central verslo valdymo sistema, kuri mažina
duomenų dubliavimą ir klaidų tikimybę.

Darbuotojų portalo vertė
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Darbuotojų portalo sprendimą sudaro

Papildomos funkcijos:


premijų/priedų prašymai



prašymų tvirtinimas



priminimai



privalomas sveikatos tikrinimas



darbuotojų veiklos vertinimas



pamainų planavimas
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SPRENDIMO DEMONSTRACIJA

Informacija pateikiama
priklausomai nuo pareigų
Prisijungimo metodai

Darbuotojo informacija iš
apskaitos sistemos
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Darbuotojo informacija iš
apskaitos sistemos

Neatvykimų fiksavimas
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Neatvykimų statistika:





atostogos
komandiruotės
nuotolinis darbas
ligos

Darbuotojų portalo valdymas per mobiliuosius įrenginius

Pilną portalo pristatymą video formatu rasite ČIA.
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DUK
Kiek kainuoja portalas?
Kaina priklauso nuo pasirinkto plano ir įmonės darbuotojų skaičiaus.
Kiek įmonių galės naudotis portalu?
Portalu galės naudotis visos įmonių grupei priklausančios įmonės.
Kokie portalo išskirtinumai?
Duomenys sinchronizuojami su ERP sistema, lanksti, draugiška vartotojams.
Sistemos atnaujinimai
Programa pastoviai naujinama, kad atitiktų naujausius teisės aktų pakeitimus ir vartotojams būtų vis
maloniau dirbti.
Ar yra galimybė formuoti personalo dokumentus?
Ne, personalo dokumentai turėtų būti formuojami naudojantis kitais įrankiais.
Ar galima darbuotojams pateikti dokumentus susipažinimui?
Taip, portale yra galimybė pateikti informaciją darbuotojams susipažinti, įkeliant nuorodą į reikiamą
dokumentą. Darbuotojas perskaitęs informaciją gali patvirtinti, jog susipažino. Tvirtinimas nėra atliekamas
kvalifikuotu parašu.
Ar lengva naudotis portalu paprastam darbuotojui?
Taip, portalo sistema yra intuityvi ir draugiška vartotojams.
Ar portalu galima naudotis pasileidus mobiliajame įrenginyje?
Taip, portalą galima atidaryti mobiliajame įrenginyje turinčiame interneto ryšį.
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DARBUOTOJŲ SAVITARNOS PORTALO FUNKCIONALUMAS IR GALIMYBĖS
BASIC planas


















Prisijungimui prie sistemos naudojami 3 būdai:
o Azure AD;
o Gmail;
o vartotojo vardas bei slaptažodis.
Lietuvių, anglų, latvių bei estų kalbos;
Pagrindiniame lange matoma aktuali informacija:
o užduotys reikalaujančios veiksmų;
o šiai dienai ir metų pabaigai sukauptos atostogos;
o įmonės ir personalo skyriaus naujienos;
o atostogaujantys ar esantys komandiruotėje darbuotojai;
o artėjantys gimtadieniai, šventės ir vardadieniai;
Galimybė pačiam darbuotojui keisti asmeninę informaciją – nuotrauka, kontaktinė informacija (el.
paštas, telefono numeris, adresas), banko sąskaita, informacija apie vaikus, išsilavinimą. Prieš
perduodant į apskaitos sistemą pakeistą informaciją tvirtinama atsakingas asmuo.
Įdarbinimo informaciją – įdarbinimo data, pareigos, kuriai komandai priklausau, kontaktinė
informacija, bandomojo laikotarpio pabaiga;
Tiesioginio vadovo informacija – vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija;
Komandos narių sąrašas;
Atostogų ir kitų neatvykimų prašymai;
Priedų, kitų išmokų prašymai ir jų tvirtinimas. Komandos vadovams gali pateikti prašymą už savo
komandą;
Lankstus tvirtinimo procesas pagal prašymų tipus bei kitus atributus;
Galimybė matyti sistemoje bei gauti el. paštu įvairius priminimus apie reikalaujančius patvirtinimo,
patvirtintus arba atmestus prašymus; taip pat jei reikia pavaduoti kolegą;
Atsiskaitymų lapeliai;
Supažindinimas su tvarkomis, galimybė matyti kas yra susipažinęs, o kas dar ne;
Matyti neatvykimų, darbo stažo, vaikų statistinius duomenis;
Teisės vartotojams nustatomos pagal įmonės poreikius: darbuotojas, komandos vadovas, personalo
vadovas, administratorius.

EXTENDED planas




Privalomas sveikatos tikrinimas bei darbų sauga;
Patikėtas vertybes pvz. telefonas, raktai, kortelės;
Darbuotojų veiklos vertinimas.

PREMIUM planas





Komandiruočių prašymai;
Mokymų planai bei prašymai;
Pamainų planavimas;
Tabelių pildymas pagal projektus bei veiklas ir jų tvirtinimas.
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MUMIS PASITIKI

UAB „Softera Baltic“
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