İnsan Kaynakları Programı

Elektraweb
İnsan Kaynakları Programı ile

İyi Planlama
Akılcı Yönetim
Yüksek Performans

www.elektraweb.com

Elektraweb İnsan Kaynakları Programı ile puantaj, bordrolama ve insan kaynakları performans
yönetimi süreçlerinizi kolayca takip edebilirsiniz. Birkaç kișinin çalıștığı küçük ölçekli șirketlerden
binlerce kișinin çalıștığı holdinglere kadar her büyüklükteki firma için uygundur. Web tabanlı ve
bulut yapıda olması sayesinde herhangi bir donanıma veya ön kuruluma ihtiyaç duymadan
hemen kullanmaya bașlayabilirsiniz.

İK Yönetimindeki Tüm İhtiyaçlarınıza Elektraweb Yeter!
CV Bankası

Harcırah, Avans, Harcama Takibi

Sicil ve Puantaj Takibi

PDKS Entegrasyonu

Bordrolama

Banka Maaș ve BES Formatları

Zimmet Takibi

Jandarma KBS Bildirimleri

Shift Yönetimi

Muhtasar Beyanname

Eğitim Yönetimi

Turnover Raporları

Rol Bazlı Değerlendirme Yönetimi

Personel Maliyet Raporlama

Personel İzin Yönetimi

Sözleșme Takibi

Performans Takibi ve Ödül Yönetimi

Muhasebe Programlarına Entegre

“sıfır”
yatırım maliyeti ile

İhtiyaçlarınıza özel
İnsan Kaynakları Programı

Özellikle turizm ve sağlık sektörü gibi 7/24
yoğun çalıșan ișletmelerin ihtiyaç duyacağı
özel modülleri (Kartlı ve Yüz Okuma PDKS,
Shift takibi, üniforma takibi ve zimmeti,
personel servisi, cihaz zimmet, eğitim,
performans denetimi) barındırır.

Bulut yapısı sayesinde, kanuni yeniliklerle
değișmesi gereken tüm parametreler
otomatik olarak alınır.

www.elektraweb.com

Hızlı, Hatasız ve Dijital İK Yönetimi
İș bașvurularını online olarak alabilir, program içinde
saklayabilir, sonradan kullanıma açabilirsiniz.
SGK ișe giriș ve ișten ayrılıș bildirgelerini tek tușla verebilir,
bordro olușturabilirsiniz.
Jandarma kimlik bildirim ișlemlerini online yapabilirsiniz.
Personelin devam durumlarını online olarak izleyebilir, izin,
avans gibi taleplerin online olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Personel shift tanımlarını yapabilir, raporlayabilirsiniz.
Performans değerlendirmelerini bölüm șefleri ve müdürlerin
katılımı ile online yapabilirsiniz.
Bordro, ihtarname vb. resmi tebligatların hukuki çerçevede
dijital olarak iletilmesini, verilerin KVKK’ya uygun șekilde
saklanmasını sağlayabilirsiniz.
Personel ödemelerini bankalara otomatik olarak iletebilirsiniz.

Neden Elektraweb İK?
• Kapsamlıdır; İș bașvurusuyla bașlayan İK sürecinin tamamını (ișe giriș, izinler, mesai hesapları, ek kesintiler,
eğitimler ve performans yönetimi, ișten çıkıș) dijital ortamda tek programla takip etmenizi sağlar.
• Güvenlidir; IK verilerinin firma sunucuları yerine bulutta olması hem KVKK açısından (verilerin gizliliği ve güvenliği)
faydalıdır, hem de iș bașvurusu, shift takibi, izin yönetimi, performans değerlendirme gibi çalıșan katılımının
gerektiği süreçlerin, kendileri tarafından web üzerinden gerçekleștirebilmelerini sağlar.
• Banka, Jandarma KBS bildirimi vb. tüm online sistemlerle entegredir.
• Kanuni değișikliklere hızla adapte olur.
• Bilinen - yaygın kullanılan tüm muhasebe programları ile entegredir.
• “Benim Ekranlarım” menüsü ile personeller, kendilerine ait zimmet, bordro, izin, performans eğitim bilgilerini takip edebilirler.
• 7/24 kesintisiz destek sağlar. Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde öğrenmesi ve kullanılması çok kolaydır.

Elektraweb İK Programı içinden
personelinizin ücret bordroları dahil tüm evraklarını, yasal geçerliliğe sahip ve
hukuki delil niteliğine haiz olarak elektronik ortamda iletebilirsiniz.
Bordro, sözleșme, atama / görevlendirme yazısı, maaș / prim bildirimleri, savunma / ihtar belgeleri, hedef / performans
bildirimleri gibi çalıșanlarınıza imza karșılığında bildirilmesi gereken ve bir nüshasının da çalıșana verilmesi zorunlu
olan temel evrakların tebliğ sürecini Elektraweb ile tamamen elektronik ortamda tamamlayabilirsiniz. Bu tebligatların
KEP adreslerine yapılması, ișverenin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırdığı gibi önemli bir zaman ve iș yükü
sorununu da çözmektedir.

Çalıșanlarınız Gerçekten Verimli mi?
Turnover Raporu ile Verimliliğinizi Değerlendirin
- İș Gücü Devir Oranı (Turnover), belirli bir ay veya yıl içinde ișletmeden
ayrılan, ișe giren personelleri ve bu personellerin çalıșma sürelerini
oranlayarak raporlar.

7/24 Ücretsiz Destek
Elektraweb destek uzmanları online
chat, çağrı merkezi, etalep.info
destek platformu ile 7/24 online ve
"ücretsiz" olarak yanınızda

- Elektraweb İnsan Kaynakları Programı, departmanların ve firmaların
verimliliklerini grafiksel olarak hesaplar.
- Departman bazlı ișe giriș ve ișten ayrılma oranı, çalıșma süreleri
raporlanır.

Elektraweb İK Kullanım Videolarımıza
Ulașmak İster misiniz?

Referanslarımızdan Bazıları

www.elektraweb.com

