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در همکـاران سیستــم بـا شنــاخت 
کسـب و کارها و نیــاز  از فرآینــدهای 
مدیـران، راهکارهایی متنــاسب با 

نیـاز شـما عرضـه می کنیـم.
نیـازهای خود را با ما در میـان بگذارید 
کسـب  و کارتان را  و راهـکار مناسـب 

در اختیـار بگیــرید.
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ماژول های سرمايه انسانی                                    سایر ماژول های راهکاران
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هم ســو   کــردن   توانمندی هــا   و   اســتعدادهای   ســرمايه   انســانی   بــا   عملکــرد   ســازمان   از   هنرهــای  
گاهــی   کاملــی   از   ظرفیت هــای   ســرمايه   انســانی   گــر   آ  مدیــران   امــروزی   به شــمار   می آيــد؛   ا
 ســازمان تان   داشــته   باشــید،   می توانیــد   در   راســتای   بهبــود   عملکــرد   ســازمان،   مدیريــت  

 کارآمدتــری   بــر   آن   داشــته   باشــید.  

ــی   و   تنــوع   در   نظام هــای   پرداخــت،   ــا   مســائلی   هم چــون   پیچیدگ حــوزه ی   ســرمايه   انســانی   ب
گــون،   حساســیت ها   و   مقاومت هــای   کندگــی   اطالعــات   کارکنــان   در   بخش هــای   گونا  پرا
 کارکنــان   دربــاره ی   مدل هــا   و   تغییــرات   ایــن   حــوزه،   روبــه رو   اســت؛   افزون بــر   ایــن،   به دلیــل  
 تفاوت هــا،   تنــوع   موجــود   و   گســتردگی   فعالیت هــا   و   وظايــف   حــوزه ی   مدیريــت   ســرمايه  
 انســانی   از   قبیــل   جــذب   و   اســتخدام،   آمــوزش،   ارزيابــی   عملکــرد،   جبــران   خدمــت،   بــه  
 روش هــا   و   الگوهــای   نرم افــزاری   نیــاز   اســت   کــه   بتوانــد   تمامــی   وظايــف   و   عملکردهــای   مربــوط  
 بــه   مدیريــت   ســرمايه   انســانی   را      مطلــوب   و   به طــور   هماهنــگ   و   يکپارچــه   در   ارتبــاط   بــا   ســایر  

 سیســتم های   اطالعاتــی   ســازمان   پوشــش   دهــد.

راهکار   سرمایه   انسانی   همکاران   سیستم؛   
•  تنوع نظام های پرداختی را پوشش می دهد.  

ــی  و   ــرات   حکم ــا   تغیی ــاط   ب ــی   در   ارتب ــکام   اصالح ــدور   اح ــا   ص ــن   ي ــر   در   قوانی ــگام   تغیی ــه   هن •  ب
 ريالــی   کارکنــان،   از   اعمــال   خــودکار   تغییــرات   بهــره   می بــرد.

•  خطاهای   احتمالی   در   محاسبه ی   جبران   خدمات   کارکنان   را    کاهش   می دهد. 
•  با   مدیريت   مسیر   شغلی،   به   حفظ   سرمايه های   انسانی   سازمان   کمک   می کند. 

•  در   کنار   مدیريت   آمد و رفت  کارکنان،   امنیت   تردد   را   هم   در   سازمان   تامین   می کند.  
•  با   امکان   گزارش گیری   و   تحلیل،   ديدی   جامع   از   سرمايه   انسانی   سازمان 

     در   اختیار   می گذارد.

کارگزینــی، جبــران خدمــات،  راهــکار ســرمایه انســانی راهــکاران، شــامل راهکارهــای 
کارمنــد اســت. مدیریــت تــردد، مدیریــت مســیر شــغلی، آمــوزش و خدمــات الکترونیــک 

با راهکار سرمایه انسانی
همکاران سیستم، سرمایه انسانی را

با اهداف سازمان تان هم سو کنید



•   پاسخ گویی   به   الزامات   قانونی
•    انعطاف پذیری   باال   در   پیکربندی   راهکار

•    پوشش دهی   تنوع   و   پیچیدگی های   نظام های   جبران   خدمات
•    دسترسی   در   لحظه ی   کارمندان   به   اطالعات   مورد   نظر   و   ثبت   درخواست ها

•    تعريف   و   اعمال   سیاست های   کنترل   تردد   کارکنان
•    برگزاری   دوره های   آموزشی   بر اساس   نیازسنجی   شغلی   و   نگهداری   سوابق   مرتبط

•    پردازش سریع  و   شناسایی   کارکنان   مشمول   ارتقا   و   ترفیع   و   تسهیل در   اجرای 
     فرآيند   مربوط   به   آن

•    اجرای   مناسب   سیاست های   مصوب   در   این   حوزه   و   افزايش   رضايت   کارکنان

گی های راهکار سرمایه انسانی ویژ
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ســازمان ها   بــرای   محاســبه   و   جبــران   خدمــات   ســرمايه ی   انســانی   خــود،   بــا   تنــوع   در  
گــون   و   تفــاوت   قوانیــن   مرتبــط   بــا   ایــن   نظام هــای   پرداختــی   روبــه رو    نظام هــای   پرداختــی   گونا
گیــر    هســتند؛   اعمــال   تغییــرات   قوانیــن   در   سیســتم های   جبــران   خدمــات   کــه   بايــد   به طــور   فرا

 بــرای   تمامــی   ســازمان   انجــام   شــود،   از   ديگــر   پیچیدگی هــای   پیــِش   روی   آن هاســت.  

محیــط   فرمول نويســی   پويــا   و   منعطــف   مــاژول   کارگزينــی   راهــکار   ســرمايه   انســانی،   ایــن   امــکان  
 را   بــرای   شــما   فراهــم   مــی آورد   کــه   نظــام   پرداختــی   مــورد   نظــر   خــود   را   متناســب   بــا   کســب وکارتان  
 و   مطابــق   بــا   قوانیــن   مرتبــط،   تعريــف   و   در   قبــال   تغییــرات   قوانیــن   و   آیین نامه هــا   چابک تــر  
 عمــل   کنیــد  . کاربــر   ســازمان   شــما   می توانــد   اصالحــات   تغییــرات   قوانیــن   درون ســازمانی   يــا  
 برون ســازمانی   اثرگــذار   بــر   فرآينــد   جــاری   را   در   سیســتم   انجــام   دهــد   و   سیســتم   آن   را   بــرای   کل  

 ســازمان   اجــرا   کنــد.

از اعمال تغییرات خودکار در 
فرآیند های ارتقا بهره مند می شوید

در   مسـیر   شـغلی،   متناسـب   بـا   آیین نامه هـای   داخلـی   هـر   سـازمان،   کارکنان   با   تغییرات   شـغلی  
 يـا   جايگاهـی   مواجـه   می شـوند   کـه   اعمال   تغییرات   حکمی   و   ريالی   متناسـب   بـا   آن ها،   در   قالب  
 احکام   اصالحی   به شکل   گروهی   و   برای   تمامی   کارکنان،   نیازمند   دقت   و   زمان   بسیاری   است.  

ــا   ماژول هــای   جبــران   خدمــات،   آمــوزش،   مدیريــت   مســیر   مــاژول   کارگزينــی   در   ارتباطــی   کــه   ب
 شــغلی   و   خدمــات   الکترونیــک   کارمنــد   دارد،   به طــور   اتوماتیــک   ایــن   تغییــرات   را   در   سیســتم  
 اعمــال   می کنــد؛   در   ایــن   فرآينــد،   مــاژول   کارگزينــی   اطالعــات   مــورد   نیــاز   را   از   ماژول هــای   گفتــه  
 شــده،   دريافــت   و   احــکام   مــورد   نیــاز   را   صــادر   می کنــد،   ســپس   احــکام   تاییــد   شــده   را   بــرای   واحد  
 مالــی   ســازمان   می فرســتد.  بــا   ایــن   مــاژول،   امــکان   تعییــن   روش   محاســبه ی   مقادیــر   عوامــل  
 حکمــی   و   صــدور   انــواع   احــکام   کارگزينــی   به شــکل   انفــرادی،   گروهــی،   هم چنیــن   صــدور   خــودکار  
ــت. ــم   اس ــان   فراه ــات،   برايت ــران   خدم ــای   جب ــای   نظام ه ــا   نیازه ــق   ب ــی   منطب ــکام   اصالح  اح

تنوع نظام های پرداختی را
پوشش می دهید
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کاهش می دهید خطاها را 
کــه متناســب بــا هــر ســازمان  گونــی روبه روســت  گونا محاســبه ی جبــران خدمــات بــا عوامــل 
تعريــف شــده در درون  کســورات  قانونــی و ســایر  کســورات  کنــار آن،  متفــاوت اســت، در 
گــون در هــر ســازمانی، تعريــف  گونا ســازمان قــرار می گیــرد؛ افزون بــر ایــن، رده هــای شــغلی 
نیازمنــد دقــت  مــوارد در سیســتم،  ایــن  اعمــال  را می طلبــد.  جبــران خدماتــی متفاوتــی 
کاربــری، عواقــب پیچیــده ای را بــرای ســازمان در پاســخ گویی  کــه بــا خطــای  بســیاری اســت 

کارکنــان و مراجــع قانونــی به همــراه مــی آورد. بــه 

ــده  ــد ش ــی تایی کارگزين ــکام  ــت اح ــا درياف ــانی ب ــرمايه انس ــکار س ــات راه ــران خدم ــاژول جب م
کارکــرد از مــاژول مدیريــت تــردد، محاســبه ی  کارگزينــی و اطالعــات محاســبات  از مــاژول 
کارکنــان را انجــام می دهــد و خروجــی فرآينــد را بــرای واحــد مالــی ســازمان  جبــران خدمــات 
کارمنــد می تواننــد  کارکنــان نیــز بــا بهره منــدی از مــاژول خدمــات الکترونیــک  می فرســتد. 
ایــن،  افزون بــر  کننــد.  مشــاهده  را  خــود  احــکام  و  مزايــا  و  حقــوق  تــردد،  وضعیــت 
قانونــی  بــه مراجــع  پاســخ گویی  امــکان  تعريــف شــده در سیســتم  قانونــی  خروجی هــای 

می کنــد.  ســاده تر  را  مرتبــط 

سرمایه های انسانی سازمان را
حفظ می کنید

ديـدگاه   نویـن   در   مدیريـت   سـرمايه   انسـانی،   کارکنـان   را   به جـای   منبـع   هزينه،   سـرمايه   سـازمان
به شمار   می آورد.  آموزش   و   پرورش   نیروهای   کارآمد   و   ارزش آفرین   برای   سازمان   مستلزم  
 فرآيندی   زمان بر   و   هزينه بر   است؛   از   این رو،   نگهداشت   این   نیروها   جزو   چالش های 

 سازمان هاست.

ماژول های   مدیريت   مسیر   شغلی   و   آموزش   راهکار   سرمايه   انسانی   کمک   می کنند   تا   برای  
در   این   مسیر   پیش نیازهای   آموزشی   و   تخصصی    پاسخ   به   این   چالش   برنامه ریزی   کنید. 
 مرتبط   يا   الزمه ی   پیشرفت   شغلی   هر   يک   از   کار کنان   را   متناسب   با   نیاز   سازمانی   و   شغلی   در  
 ماژول   آموزش   تعريف   می کنید،   برنامه ریزی   برگزاری   دوره ها   را   انجام   می دهید   و   نتایج   برگزاری  
 دوره ها   را   ثبت   می کنید.  هم چنین،   در   ماژول   مدیريت   مسیر   شغلی   با   تعريف   ساختارهای  
 ارتقا،   متناسب   با   آیین نامه های   تدوین   شده ی   سازمان   و   فضای   کسب وکار،   فرآيندی   بسیار  
 ساده   و   کارآمد   را   در   اختیار   می گیريد.  ماژول   مدیريت   مسیر   شغلی   با   ارتباطی   که   با   سایر  
 ماژول های   راهکار   سرمايه   انسانی   از   جمله   کارگزينی،   ارزيابی   کارکنان   و   آموزش   دارد،  
 بر اساس   اطالعات   تجمیع   شده   و   به طور   سیستماتیک،   محاسبات   زمانی   ارتقای   شغلی  

 را    پیشنهاد   می دهد.

,,
نگهداشتسرمایهانسانیجزوچالشهایسازمانهاست.
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شرکت مشورت از شرکت های 
که  تخصصی همکاران سیستم است 
فناوری های نوین به ویژه RFID را با 

راهکارهای جامع سازمانی همکاران 
سیستم پیونده داده است و به طور 

ویژه در حوزه ی سرمایه انسانی، برای 
کنترل دسترسی و مدیریت آمد  و رفت 
کارکرد آنان و ارائه  کارکنان، محاسبات 

تسهیالتی نظیر سفارش و تحویل غذا 
یا پارکینگ، راهکارهای پیشرفته ای 

ارائه می دهد.
برای اطالعات بیش تر به نشانی http://www.sgnec.net  بروید.

امنیت تردد و مدیریت آمد و رفت
کارکنان را به دست می آورید

گاهــی لحظــه ای از وضعیــت  در اختیــار داشــتن اطالعــات مطمئــن و دقیــق، هم چنیــن آ
کارکــرد و محاســبه ی جبــران  کمــک می کنــد تــا اجــرای فرآيندهــای محاســبه ی  کارکنــان، 

کاراتــر انجــام شــود. کارکنــان به گونــه ای  خدمــات 

کنتــرل تــردد و محاســبات  کلــی  مــاژول مدیريــت تــردد همــکاران سیســتم دارای دو بخــش 
کنتــرل تــردد،  کــه مهم تریــن وظیفــه ی آن تعريــف سیاســت های ســازمان بــرای  کارکــرد اســت 
کارکــرد  مالحظــات امنیتــی و پاســخ بــه پیچیدگی هــا و تنــوع موجــود در شــیوه ی محاســبه ی 
اســت. ایــن مــاژول در پیونــد بــا ســخت افزارهای مجهــز بــه فنــاوریRFID و بیومتريــک ماننــد 
کنتــرل تــردد  ــر تامیــن نیازهــای امنیتــی ســازمان در  ــر انگشــت و تشــخیص چهــره، افزون ب اث
کارکــرد، ایــن اطالعــات را  کارکنــان، اطالعــات تــردد را ثبــت می کنــد و بــا انجــام محاســبات 
کارکنــان  در اختیــار ماژول هــای ديگــر ماننــد جبــران خدمــات قــرار می دهــد؛ هم چنیــن، 
گاه  کارکــرد خــود آ کارمنــد می تواننــد از وضعیــت تــردد و  ســازمان بــا خدمــات الکترونیــک 
کاری،  شــوند. محیــط فرمول نويســی منعطــف ایــن راهــکار، امــکان تعريــف انــواع نوبت هــای 
اضافــه  بــرای محاســبه ی  انــواع مجــوز  آن هــا،  بــا  مرتبــط  کاری  تقويــم  و  کاری  گروه هــای 
کار و مجوزهــای خــاص، تعريــف انــواع مرخصــی و... را در اختیارتــان می گــذارد و  کســر  کار، 

محاســبه ی مرخصــی و ماموريــت را ســاده تر می کنــد.
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به بینش عمیق در
کسب وکارتان می رسید

ــات  ــا و اطالع ــام فرآينده ــه تم ــع ب ــدی جام ــد دي ــازمان، نیازمن ــانی س ــت ســرمايه انس مدیري
کنده انــد. مــورد نیــاز اســت، در حالی کــه ایــن اطالعــات در سیســتم های ســازمان پرا

از درسـتی  بـا اطمینـان   )BI( گزارش هـای تحلیلـی خـاص در هوشـمندی تجـاری  ابزارهـا و 
و سـالمت اطالعـات بـه ایـن نیازهـای اطالعاتـی مدیـران ارشـد و میانـی پاسـخ می دهـد. بـا 
کـه در ERP يـا سـایر منابـع  گـون سـازمان  گونا ایـن راهـکار، اطالعـات عملکـردی فرآيندهـای 
مناسـِب  و در سـاختاری  يکپارچـه شـده  و  نگهـداری می شـوند، تجمیـع  و  ثبـت  اطالعاتـی 
تحلیل و تصمیم سـازی، در داشـبوردهای مدیريتی نمايش داده می شـوند. با بهره مندی از 
کنید، شـاخص های  کلیک به عمق داده ها نفوذ  میـز تحلیـل در سیسـتم، می توانیـد بـا چند 
کاراتـر،  گرفتـن تصمیم هـای  کنیـد و بـرای  گـون تجزيـه و تحلیـل  گونا مـورد نظرتـان را از ابعـاد 

ديـدی جامـع و دقیـق به دسـت آوريـد.

کارگزينــی، جبــران  در هوشــمندی راهــکاران مهم تریــن حوزه هــای ســرمايه ی انســانی ماننــد 
مهم تریــن  به همــراه  و...  کارمنــد  تحلیلــی  پروفایــل  آمــوزش،  و  شــغلی  مســیر  خدمــات، 
کســب وکار هر ســازمان تحلیل می شــود و با  شــاخص های هــر ُبعــد متناســب بــا تعاريف خاص 
گزارش هــای تحلیلــی و داشــبوردهای مدیريتــی، دردســترس مدیــران قــرار می گیــرد. ســاخت 

هوشمندی تجـاری
Business Intelligence
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کرد:  از نمونه مهم ترین تحلیل های این حوزه می توان به این موارد اشاره 

کارکنــان و جــذب يــا خــروج  گاهــی از میــزان جابه جایی هــای داخلــی  کارگزینــی؛ بــا آ در تحلیــل 
کــدام واحدهــای ســازمان بیش تریــن خــروج در چــه دســته ای از  کــه  از ســازمان، درمی يابیــد 
کارکنــان، بــا چنــد ســال ســابقه، تجربــه و تخصــص داشــته اند؛ هم چنیــن رونــد ورود و خــروج 
کل ســازمان و در واحدهــای مختلــف چگونــه اســت. بــه ایــن ترتیــب،  تخصــص و تجربــه در 

کنیــد. کنتــرل  می توانیــد میــزان تخصــص و تجربــه مــورد نیــاز واحدهــای مختلــف را 

کارکــرد  کــه متوســط زمــان  گاه می شــويد  کارکنــان و جبــران خدمــات؛ آ کارکــرد  در تحلیــل 
کــه بیش تریــن منابــع مالــی  کارکنــان در چــه نســبتی بــا نیــاز ســازمان اســت و خواهیــد فهمیــد 
کارکنــان، بــا چــه میــزان تخصــص يــا تجربــه و در چــه واحدهایــی صــرف  گــروه از  بــرای چــه 
کل ســازمان و  کارکنــان بــا بودجه هــای تعییــن شــده بــرای  می شــود. بــا مقايســه ی هزينه هــای 
واحدهــای مختلــف و پــی بــردن بــه انحرافــات مالــی، می توانیــد سیاســت های موثرتــری بــرای 

کنیــد. کنتــرل هزينه هــا و حتــی توســعه ی واحدهــای ســازمانی تدویــن 

گاهــی جامــع از وضعیــت فعلــی مشــاغل و مســیرهای پیشــرفت  در تحلیــل مســیر شــغلی؛ بــا آ
کنونــی ســازمان، می توانیــد بــه تحلیلــی  کارکنــان  کــردن آن بــا آمادگــی  در ســازمان و متناســب 
ج  کارکنــان يــا نیــاز بــه جــذب نیــرو از خــار کــه بــر اســاس آن برنامه ریــزی رشــد  قدرت منــد برســید 
کارکنــان و آمــوزش آنــان  ســازمان، مشــخص خواهــد شــد. از ایــن راه می توانیــد نگه داشــت 
کارکنــان  کنیــد و آن را بــا بودجــه ی رشــد هزينه هــای  را به شــکل موثرتــری سیاســت گذاری 

گــون تطبیــق دهیــد. گونا ســازمان بــرای نقش هــای 

کارکردهــا، پرداختی ها،  کارمند مانند  گــون زندگی ســازمانی يک  گونا کارمنــد؛ ابعــاد  در تحلیــل 
کارکنــان ســازمان را  کارمنــد در ســبد  تخصص هــا، مســیر شــغلی، رونــد پیشــرفت و نقــش 
کم تریــن زمــان دردســترس داريــد و می توانیــد بــه تحلیــل  کارمنــد بــا  در داشــبورد مدیريتــی 

کارمنــدان خــود دســت يابیــد. ــر  ــاره ی شــیوه ی همــکاری و هدايــت موث مناســبی درب

در تحلیــل آمــوزش؛ بــا مقايســه ی میــزان دوره هــای آموزشــی و نیازهــای تخصصــی ســازمان، 
کنیــد، برنامه های اثربخــش بــرای افزايش توان  می توانیــد میــزان رســیدن بــه اهــداف را تحلیــل 
کنیــد.     کارکنــان هم راســتا  منابــع انســانی خــود را تدویــن و توســعه ســازمان را بــا توســعه شــغلی 

هوشمندی تجـاری
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موفقیت مشتری
گسترش پتروشیمی شیراز شرکت خدمات فنی و مهندسی 

گســترش پتروشــیمی شــیراز بــا بیــش از  شــرکت خدمــات فنــی و مهندســی 
بــا توجــه بــه تعــدد  کارمنــد، در مــواردی هم چــون پرداخــت حقــوق   2500
به شــکل  وام  تخصیــص  و  کارگزینــی  احــکام  صــدور  پرداخــت،  روش هــای 

گروهــی، بــا پیچیدگی هــای متعــددی روبــه رو بــود.
کســب وکار، امــکان  راهــکار جبــران خدمــات راهــکاران متناســب بــا نیازهــای 
به شــکل  وام  تخصیــص  حقــوق،  پرداخــت  متعــدد  رویه هــای  تفکیــک 
خدمــت،  محــل  تفکیــک  بــه  گروهــی  احــکام  اتوماتیــک  صــدور  و  گروهــی 
ــرای شــرکت به وجــود  ــز هزینــه، واحــد ســازمانی و... را ب ــوع اســتخدام، مرک ن
آورد؛ هم چنیــن بــا تنظیــم الگوهــای مختلــف صــدور ســند حقــوق و ایجــاد 
الگوهــا،  ایــن  تفکیــک  بــه  حســابداری  اســناد  اتوماتیــک  صــدور  امــکان 
عملیــات مالــی مرتبــط بــدون خطــا و بــا ســرعت باالیــی انجــام می شــود.
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