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Elevato Software
Poznaj nowoczesne narzędzie do zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników.
Wypróbuj Elevato Software. Zobacz nowy wymiar HR.

Elevato Software

Nowy wymiar HR

System Elevato Software to nowoczesna platforma
do zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników.
Pozwala zwiększać i rozwijać potencjał pracowników, a także wspomaga podejmowanie
kluczowych decyzji związanych z zasobami ludzkimi i strategią firmy. Pomaga usprawnić
istniejące lub wprowadzić w firmie nowe procesy HR w oparciu o sprawdzone metody
specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Zastępuje rozproszone narzędzia
i zapiski, wprowadza ujednolicony system dla wszystkich działań HR.

Rekrutacja

Pełny proces rekrutacji od zgłoszenia zapotrzebowania przez selekcję kandydatów aż
do włączenia pracownika w strukturę firmy. Jedno miejsce do zarządzania wszystkimi
informacjami na temat kandydatów i projektów rekrutacyjnych w firmie.

Oceny

Kompletny i zintegrowany z systemem moduł ocen pracowniczych do prowadzenia
m.in. ocen okresowych i ocen 360°. Ocena zajmuje centralne miejsce w procesie zarządzania
zasobami ludzkimi i stanowi punkt wyjścia na każdym etapie procesu kadrowego.

Szkolenia

Optymalny dobór szkoleń według indywidualnych celów oraz zdiagnozowanych potrzeb
pracownika, a także celów firmy w ramach dostępnego budżetu. Integracja z ocenami
i planami rozwoju pracownika, powiązanie z wdrożonym w firmie modelem kompetencji.

Pracownicy

Przechowywanie i szybkie udostępnianie danych na temat pracowników – elektroniczne
teczki i rozbudowane profile. Kompletne i zawsze aktualne informacje na temat każdego
pracownika do wykorzystania w dowolnym wymagającym tego procesie HR.

Narzędzia HR

Zestaw narzędzi i bibliotek dokumentów wspierających i przyspieszających wykonywanie
codziennych działań związanych z zarządzaniem kadrami, zawierający m.in. Helpdesk HR
oraz definicje opisów stanowisk i kompetencji.

Lepszy dostęp do zasobów
ludzkich.

Innowacyjność, potencjał,
rozwój, intelekt.

Talent do zarządzania.

Przekształć potencjał
pracowników w prawdziwą
wartość.

Kompetentna pomoc HR.

Elevato Software tworzy przyjazne środowisko dla skutecznej
współpracy i komunikacji we wszystkich procesach HR.
Dostępność przez przeglądarkę www zapewnia wygodę obsługi i możliwość uczestniczenia
w każdym procesie według uprawnień z dowolnej lokalizacji. System jest dostępny w dwóch
wersjach:
Elevato Software Online - system działający w chmurze jako e-usługa
Elevato Software Premium - wdrożenie dedykowane na lokalnym serwerze
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