Epos HR
- Overblik, udvikling, dialog

Vil du skabe overblik i dine medarbejderdata?
- Med Epos HR kan du frigive tid og ressourcer i din virksomhed

Epos HR er en webbaseret og brugervenlig løsning, som sikrer opdateret og tilgængelig data samt et effektivt overblik over ansvar og
opgaver.
Med Epos HR kan du give alle dine nøglepersoner elektronisk adgang
til kontrakter og medarbejderdata via nettet – når som helst. Samtidig er du sikret, at alt er opdateret og overholder gældende dansk
lovgivning.

Fordele og udbytte
•

Overblik over medarbejderdata og kontrakter

•

Selvbetjening via nettet for alle nøglepersoner

•

Styr på din personaleadministration

•

Sparring med et team af specialister inden for
HR-administration

•

Epos HR er modulopbygget, så I kan få præcist,
hvad I har brug for
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Vil du skabe overblik i dine medarbejderdata?
- Med Epos HR kan du frigive tid og ressourcer i din virksomhed

Skab overblik i din HR-administration

Brugervenlig løsning

Med Epos HR kan du samle og strukturere din virksomheds HR-data
under ét, hvilket giver dig og dine nøglemedarbejdere et langt større
overblik og letter rapporteringen i jeres dagligdag. Det vil sikre jer
frigivelse af både tid og ressourcer, så I kan koncentrere jer om de
mere strategiske HR-opgaver.

Epos HR har en intuitiv brugerflade og giver nem og hurtig dataadgang til rapporter og analyser med konvertering til Excel for ledere
og administratorer. Alle skabeloner og datafelter har fleksibel og dynamisk opsætning.

Fleksibelt
Epos HR er unik i sin fleksibilitet og bredde. HR-systemet kan fuldt
ud tilpasses din virksomhed, hvor I er i dag og senere tilpasses i takt
med jeres udvikling, uanset ændringerne i jeres størrelse, struktur
eller workflows. Justeringerne kan I langt hen ad vejen foretage selv,
og I behøver derfor ikke at investere i udvikling og konsulenttimer.

Fuld integration
Epos HR integrerer fuldt ud med andre systemer. Ud over de andre
Epos-moduler integrerer Epos HR med øvrige systemer til for eksempel lønhåndtering, tidsregistrering eller rekruttering.

Epos HR er delt op i moduler, og du kan derfor få præcis, hvad du har brug for. Hverken mere eller mindre. Du kan
købe et enkelt modul, eller du kan få flere på en gang. Og du ved altid, at du kan udvide med moduler, der taler sammen med det, du allerede har.

BASIS
Stamdata, CV-oplysninger, medlemskaber,
udleverede effekter,
kontrakter, tillæg, lønbreve, kursusbeviser,
materiale fra rekruttering mv.

DIALOG
Administration af dialoger, herunder f.eks.
MUS, 3-måneders
samtaler, senior
samtaler, sygefraværssamtaler og udviklingssamtaler.

Organisationsstruktur,
ledelsesrelationer,
stillingsbeskrivelser
mm.

Individuelle
udviklingsplaner.

KOMPETENCE
Individuelle ratings af
kompetencer, udviklingsbehov og kompetencemål.

KURSUS
Administration af
kurser, tilmeldinger,
gennemførelse,
evalueringer mv.

Måling af kompetencer
i forskellige afdelinger
og niveauer ift.
målsætning, inkl.
AP-analyser mv.

Introforløb.
Håndtering af
certificeringer og
recertificeringer.
Automatiske påmindelser og indkaldelser.

Er du interesseret i at høre mere?
Vi er altid klar til en uforpligtende samtale,
hvor du kan høre mere om, hvordan vi kan
hjælpe din virksomhed.

visma.dk/epos-hr

Visma Employee Management A/S • Lyskær 3CD • 2730 Herlev

Ring 69 69 49 30

