ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظام متكامل إلادرة وظائف رملورةاد رلبشرية رإلادرةية ورملالية بسرعة ومرونة وتنظيم ملتختفف
رإلجررءرت رلالزمة لرعاية تشغيل رلعامفني يف رملنشأ .

معلومات أساسية:









يعمل كـ  Desktop Applicationأو من خالل ةربط URL
يعمل عفى قورعد بيانات SQLSERVER

متعداد رلشركات ومتعداد رلفروع.
متعداد رلفغات (عربي  /إجنفيزي .)... / ... /
يتعامل مع رلتقويم رمليالادي أو رلتقويم رهلجري.
سهولة إنشاء قائمة رملفضفة لفوصول رلسريع لفشاشات رألكثر رستتخدرماًً.
رلصالحيات عفى مستوى رملستتخدم أو جمموعات مستتخدمني.
رلتورفق مع رلربنامج رحملاسيب متكامل بالس 2أو رلعمل بصوة مستقفة.

مكونات الموارد البشرية:

لنظام رملورةاد رلبشرية رلعديد من رملكونات رليت تعترب وظائفها متكامفة ومتناسقة لتحقيـق
رإلادرة رلكامفة لفمورةاد رلبشرية لفمنشأ  ،وأهم تفك رملكونات:
 رلتوظيف رألجوة ورملرتبات رلشئون رإلادرةية رلتدةيب رحلورفز ورجلزرء رلرعاية رلصحية رلتقييم -رملهام

أهم اإلعدادات:
 1تهيئــــــــــة ر حتياجــــــــــات
رلوظيفيـــــــــــة ســـــــــــب
متطفبات كل إادرة .
 2إادخــال بيانــات رملــوظفني
رلشتخصــــــية ورلوظيفيــــــة
وحســــــــــاباتهم وكــــــــــل
متعفقاتها.
 3إعدراد جمموعـات وبيانـات رلفـروع وجمموعـات وبيانـات رملسـتتخدمني وصـالحياتهم
إلادرة رلتحكم بها يف خمتفف رلعمفيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4إعدراد رهليكل رإلادرةي رلتنظيمي مبستوياته ووظائفه ومسمياته رلوظيفية.
 5توزيع رملوظفني عفى رملستويات رإلادرةيـة ورلفئـات رلوظيفيـة وةبطهـا مبـا
أجوة وةورتب.

صـها مـن

 6تهيئة وةبط مرركز رلتكففة وحسـابات رملـوظفني رملرتبطـة بالعمفيـات كحسـابات
موحد أو لكل موظف أو عفى مستوى رلفئة رلوظيفية.
 7إعدراد متطفبات تقييم رملوظفني مبعايري معتمد وفرترت تقييم متعداد .
 8تهيئـــــة رلفـــــرترت رلزمنيـــــة
حتساب إصـدرة رلرورتـب
وتهيئة مجيـع أنـورع رلسـفف
وإجـــــــــــازرت رملـــــــــــوظفني
وبــــد تهم ورســــتقطاعاتهم
باخلياةرت رملعتمد .
 9تصنيف ر حتياجات رلتدةيبية ومتطفبات رلدوةرت وتفاصيل تنفيذها.

أهم الوظـائـف:
 1إثبــات عمفيــات رلتوظيــف حســب متطفبــات كــل إادرة بإجررءرتهــا رملتسفســفة مــن
رختباةرت ومقابالت ونتائج وغريها وفق رملعايري رملعتمد .
 2رستريراد رحدرثيات بصمة
رحلضــــــوة ور نصــــــرر
وإثباتها لفموظفني.
 3إثبـــــــــــــــــات بـــــــــــــــــد ت
ورســـــتقطاعات رملـــــوظفني
غري رملنتظمة (مكافئـات،
خصـــــــــميات ،غيـــــــــاب،
وغريهــا) بطــرت رحتســاب
متعداد وبشـكل فـرادي أو
مجاعي.
 4رحتساب ةورتب رملوظفني
مبكوناتها (أساسية،
بد ت ورستقطاعات ،ضررئب ،وغريها) ورعتمااد إصدرة قسائمها ورثبات رستالمها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصفحة  2من  4بروفايل الموارد البشرية SQL

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5إصدرة وأةشفة إنذرةرت رملوظفني وإمكانيـة ةبطهـا بـاحلورفز أو رجلـزرءرت وتنفيـذ
رلعقوبة رملقرة حسب رلفورئح رملعتمد .

 6إثبــات وتوثيــق ومررقبــة ومتابعــة رلعهــد رملاليــة ورلعينيــة لفمــوظفني ،وتنفيــذ عمفيــات
رلتصفية هلا.
 7تنفيـــذ إجـــررءرت رلسياســـة
رلصـــــــــحية رلشتخصـــــــــية
ورلعائفيــــة رلــــيت تعتمــــدها
رملنشأ  ،ورلرعاية رلصـحية
رخلاصة بإصابات رلعمل.
 8إضافة رخلطط رلتدةيبية وإضافة نتائج إجررءرتها رملتعفقة بالتنفيذ ورلتقييم.
 9تقيـــيم رملـــوظفني حســـب
رملعايري ورلفـرترت رلزمنيـة
رليت تعتمدها رملنشأ .

أهم الفوائد:
 1حتقيق رلرقابة رلدرخفية باعتمااد رلعمفيات قبل ترحيفها وتوليد رلقيواد رحملاسبية آلياً
لفحركات رملرتبطة باحلسابات.
 2متابعة وةقابة مهام وإجازرت وسفف رملوظفني وعهدهم رملالية ورلعينية.
 3ةقابة أادرء رملوظفني من خالل رإلجررءرت رلتنفيذية لكافة رلعمفيات.
 4حتديــــــــد ر حتياجــــــــات
رلوظيفية ورلتدةيبية رلـيت
تســــــــاهم يف طــــــــيط
رلتوظيــــــــــف وتطــــــــــوير
رملهاةرت وحتسني رألادرء.
 5إمكانية إيقا موظف أو إيقا ةرتبه فقط وبصـوة جزئيـة أو كفيـة ومتديـد أو
إطالقه بعد رنتفاء رألسباب رملرتبطة بالفورئح رإلادرةية.
 6رستعررض تقاةير خاصة مبتابعـات خمصصـات رلرعايـة رلصـحية وتقـاةير تفصـيفية
لكشوفات رلررتب وبيانات رملوظفني ورلعمفيات رملتختففة.
 7سهولة رلتعامل مع رلشررئح رلضريبية وفقاً لطبيعة رلعمل ورلقورنني رلنافذ .
 8سهولة تصفية مستحقات رملنتهي خدماته ألسبابها سورءً كانت له أو عفيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهم المميزات:
 1رحتســاب ةورتــب رملــوظفني وفق ـاً لفــرترت زمنيــة متعــداد (يــومي  /شــهري  /ةبعــي/
نصف سنوي  /سنوي) وسرعة فائقة يف رحتساب رلرورتب.
 2أةشيف خاص ومتكامل لوثائق رملوظفني وةقابة رملنتهية منها ومتابعة جتديدها.
 3رلتعامل مع خمتفف رلعمفيات بصوة فرادية أو بشكل مجاعي.
 4رلتعامـــــل مـــــع رلبـــــد ت
ور ســــتقطاعات رمل قتــــة
ورحملداد بفرت زمنية.
 5رلتعامــــــل مــــــع أةصــــــد
رإلجـــــــــازرت وأنورعهـــــــــا
وخمتفـــف حا تهـــا وفــــق
لورئح رملنشأ .
 6إعااد جدولة سفف رملوظفني مع تغيري أقساط وفرترت وقيمة مبفغ رخلصم.
 7إمكانية صر بدل نقدي عوضاً عن قيمة تذركر رلسفر رملستحقة.
 8إمكانيــــــة ةبــــــط رملهــــــام
ورلتكـــــــاليف رلر يـــــــة
بالعهـــد رملاليـــة أو رلعينيـــة
لفموظفني.
 9رعتمــــااد تطــــوير ــــا
رلتقيــــــــــــيم ومعــــــــــــايري
مبشاةكة رملوظفني.
 11حتديــد مورضــيع رلتــدةيب ورملرشــحني لفــدوةرت ومكــان وزمــان رلتنفيــذ ومتطفبــات
ضبط عمفية رلتدةيب.
 11تعميم قررةرت أو إعالنات آلياً لكل أو بعض رملوظفني بوسائل رتصال خمتاة .

يحقـ نظــا المــوارد البشــرية تكــامالً إادرةيـاً وماليـاً يف رلبنــاء
رمل سســي لفمنشــأ باســتيعابه كــل مــا يتعفــق بالعــامفني ،ويكــون
رندماجـــه رإليـــابي ماليـ ـاً يف حســـابات بـــررمج متكامـــل بـــالس2
لتعزيز رلوحد رملالية لفمنشأ ورلضبط رمل سسي فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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