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Bevezetés 

 

Szakdolgozatom témájául az ERPS (Enterprise Resource Planning Systems – Vállalat 

Irányítási Rendszerek (VIR)) területet, azon belül a Humán Erőforrás (HR) résztémakört 

választottam. Az ERPS komplex, szerteágazó jellege miatt mindenképpen 

szükségszerűnek láttam egy szűkebb területre való koncentrálást. A Humán Erőforrás IT 

alapú megoldásainak, azon belül a toborzás és kiválasztás eszközeinek tanulmányozásai, 

internetes adatgyűjtése során számos újszerű eszközzel és megoldással találkoztam, 

melyek személyes érdeklődésemet is felkeltették. Utóbbi témában kívánok információt 

gyűjteni a nemzetközi gyakorlatról annak érdekében, hogy egyrészről benchmarking 

jelleggel összehasonlító adatokat nyújthassak a toborzást-kiválasztást tervezők, irányítók 

számára, illetve segítsek a döntéshozatalban, mi alapján válasszuk meg új HRIS (Human 

Resource Information System) rendszerünk tulajdonságait. A nyert információt a 

szakterületen érdekeltek felhasználhatják új rendszereik megválasztásához, és a már 

bevezetett rendszereik továbbfejlesztéséről szóló döntéseik során.  

 

Mint a fentiekből látható: az írásom határterületi témakörben született. A dolgozat 

megírásakor az érdekelt, mi is változott az ERP-k elterjedése és folyamatos fejlődése során 

IT / HR szemszögből, a toborzást, kiválasztást illetően. Ennél fogva első lépésként 

szeretnék áltanos áttekintést nyújtani az ERP rendszerekről. Ismertetem történetüket, 

eredetüket, felhasználási módjaikat és céljaikat a kezdetektől napjainkig. Majd kitérek az 

ERP-szintekre, mint a rendszerek kialakításának egyik alapvető kérdésére. Ezt követően 

pedig rátérek a humán informatikai rendszerek néhány témájára, mint például: „toborzás  

és kiválasztás ERP segítségével”, „toborzás és kiválasztás a virtuális valóságban”.  

 

Alapvetően nem programozói (kódolási), illetve hardware-es (platform, adatbázis-

felépítési, stb.) jelleggel szeretném ismertetni a felmerülő témákat, sokkal inkább 

felhasználói szempontú információkat szeretnék nyújtani ennek a területnek a mai 

interneten megjelenő kínálatáról. Célcsoportom a rendszereiket folyamatosan megújítani 

kívánó hazai HR menedzserek, toborzással és kiválasztással foglalkozó szakemberek köre.  

 

Célom megvalósításához szakdolgozatomban 20 esettanulmány feldolgozását végeztem 

el, melyek az SAP „SuccessFactors” (SAPSF) rendszerének hivatalos forrásanyagaiból 

származnak. A dolgozat írásának elkezdésekor (2013.) ezt a 20 esettanulmányt lehetett 

fellelni az SAPSF oldalán, és úgy gondoltam, hogy a rendelkezésre álló esettanulmány-

források közül ezek lesznek a leghasznosabbak munkám szempontjából. Az 
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esettanulmányok között szerepelnek lokális és globális, kis- és nagyvállalkozások, illetve 

kizárólag a toborzással-kiválasztással foglalkozó cégek is. 

 

Az esettanulmányok feldolgozása után csoportosítom és táblázatokba foglalom a 

toborzással-kiválasztással kapcsolatos általános felhasználási célokat, illetve új toborzási-

kiválasztási metodikákat. Majd ezen adatok és táblázatok kapcsán teszek fel kérdéseket, 

mint például: miért jelentkezik erősebben a teljesítmény-menedzsment igénye jobban a 

(globális) nagy cégeknél, mint a kisebb cégeknél. E kiinduló kérdésekből szeretnék 

következtetéseket levonni. Emellett példaértékűen egy véletlenszerűen kiragadott terülten 

(az integráltság szükségszerűsége kapcsán) döntéstámogató/szimulációs jelleggel is 

feldolgozom az esettanulmányok adatait. 

 

 

Remélem, szakdolgozatom hasznos áttekintést nyújt, illetve bővíti az új toborzási-

kiválasztási metodikákról, azok egyes alkalmazási körülményeiről szóló információt az 

olvasó számára.  
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1. Szakirodalmi feldolgozás 
 

Az ERP Rendszerek és a Human Capital Management története 

 

1.1 . Mi is az az ERP? 

 

A vállalat erőforrás tervezési rendszerek olyan digitális rendszerek, melyeknek célja, hogy 

lefedjék egy vállalat / üzlet működésének teljes egészét. Fő feladataik: az 

információáramlás könnyedebbé tétele, a vállalat ágainak / funkcióinak koordinálása, a 

folyamatok automatizálása. E funkciókon belül képesek például: döntéshozatali 

támogatásra, előrejelzések készítésére, a vállalat hiányosságainak, gyengeségeinek, vagy 

éppen erősségeinek feltárásárára az integrált szoftveralkalmazás földrajzi határokat 

átívelő képességei által / keretein belül. Az ERP rendszerek nem csak azt teszik lehetővé, 

hogy a vállalaton belül használjuk őket, hanem lehetőséget kínálnak a külső érintettekkel 

való kapcsolattartás menedzselésére is. – Forrás: Wikipedia, ERP, 2012.11.10. *Weblink01,  

– Wikipedia, Enterprise Resource Planning, 2012.11.10. *Weblink02 

 

1.2. Az ERP eredete 

 

„1990-ben a Gartner Group alkalmazta először az acronym ERP-t egy kiterjesztésként a Materiális 

Követelmények Tervezések (Material Requirements Planning (MRP)), későbbiekben a gyártási 

erőforrás tervezés és a számítógépes integrált gyártás folyamatához. Anélkül, hogy kiszorította 

volna a fenti fogalmakat, az ERP eljutott oda, hogy reprezentáljon egy nagyobb egészet, tükrözve az 

alkalmazás integráció evolúcióját a gyártáson túl. Az 1990-es évek közepére az ERP rendszerek 

„üdvözölték” / képesek voltak irányítani egy vállalat minden alapvető fontosságú funkcióját. A 

vállalatokon túl kormányok, non-profit szervezetek is elkezdték alkalmazni az ERP rendszereket.”  

 

„Az 1990-es években az ERP rendszerek elterjedése ugrásszerű növekedést mutatott az ezred 

fordulós (Y2K) informatikai problémák, és az Euro bevezetése miatt. Sok cég megragadta ekkor az 

alkalmat, hogy korábbi rendszereit ERP rendszerrel helyettesítse.” – Wikipedia, Enterprise 

Resource Planning, 2012.11.10. *Weblink03 

 

Másik forrás szerint: „Az ERP rendszerek a késői ’80-as években kerültek bevezetésre, azzal a 

céllal, hogy integrálják az MRP vagy az MRP II által nem támogatott területeket. Az ERP már 

nem csak a gyártásra korlátozódott, hanem egy szervezet összes oldaláról közelítette meg a 

szoftveres támogatás kérdését.  
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Ezek a területek a következők voltak: 

 

 Pénzügy 

 Emberi Erőforrások 

 Ellátási Lánc 

 Raktár Menedzsment 

 Projekt Menedzsment 

 

Az ERP fejlesztés főleg az MRP féle szoftveres megoldást nyújtó cégektől tört fel, mint a Materiális 

Követelmények Tervezési (MRP) termékek következménye / következő lépése. 

A gyártókat tekintve elsők között voltak:  

 SAP – Németország 

 BaaN – Hollandia 

 JD Edwards – Amerikai Egyesült Államok 

 Lawson – Amerikai Egyesült Államok” – Growth and Historical Evaluation Of ERP, 

2012.11.10. *Weblink04 

 

“A gyártók az ERP rendszereket kezdetben a back-office funkciók automatizálásaira fókuszálták, 

melyek nem érintették közvetlenül a vásárlókat és általában a „nagyközönséget”.  Olyan front-office 

funkciók, melyek a Vásárlói Kapcsolatok Kezelésével  (Customer Relationship Management-tel  

(CRM)) foglalkoztak közvetlenül, vagy olyan e-üzleti (e-business) rendszerek, mint az e-

kereskedelem (e-commerce), e-kormányzat (e-government), e-telecom (e-telekom), e-pénzügyek (e-

finance), vagy a Beszállítói Kapcsolat Menedzsment (Supplier Relationship Management (SRM) 

később lettek integrálva, amikor már az internet segítségével leegyszerűsödött a kommunikáció a 

külső partnerekkel.” – Wikipedia, Enterprise Resource Planning, 2012.11.10. *Weblink05 

 

 

1.3. Az ERP rendszerek funkcionális területeinek felsorolása általában 

 

Pénzügyi Könyvelés, Menedzsment - Könyvelés, Emberi Erőforrások, azon belül: 

toborzás, képzés, bérezés, juttatások,  sokszínűség-menedzsment (diversity management), 

nyugdíjazás, elbocsájtás / megválás a munkaerőtől (separation), Gyártás, Ellátási Lánc 

Menedzsment, Projekt Menedzsment, Ügyfélkapcsolat Menedzsment és Hozzáférés 

Vezérlés (Access Control).  

 

Szakmailag nincs definiálva, hogy milyen funkciókkal „kell” egy ERP szoftvert ellátni. 

Manapság már szinte minden megoldás létezik a piacon, így a vásárlói igényeknek 

megfelelően akár testre is szabható egy-egy ERP megoldás. Az alábbi két ábra egy-egy 

illusztráció egy általános ERP rendszer funkcióiról:  
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Az ERP rendszerek és funkcióik (1) 

*Képlink01 

 

 
 

Az ERP rendszerek és funkcióik (2) 

*Képlink02 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.4. Az ERP rendszerek általános jellemzői 

 

 „Egy integrált rendszer, amely valós időben (real-time) (, vagy közel valós időben 

üzemel anélkül, hogy időszakos frissítésekre támaszkodna 

 Egy közös adatbázis, mely mindegyik alkalmazást támogatja 

 Egy konzisztens kinézet és érzet, mely minden modulnál megjelenik 

 A rendszer installálható anélkül, hogy az IT csapatnak gondosan ki kéne dolgoznia az 

alkalmazás, illetve az adatintegrációt.” – Wikipedia, Enterprise Resource Planning, 

2012.11.10. *Weblink07 

 Olyan rendszer, mely ideális esetben heti hét napon keresztül, a nap 24 órájában 

rendelkezésre áll 

 A mai technológiának megfelelően mobileszközök segítségével is elérhetőek a 

munkafelületek, lekérhetőek az információk az adatbázisból. 

 Olyan rendszer, mely önkiszolgáló felületet biztosít a dolgozók számára a 

gördülékenyebb, könnyebb munkavégzés érdekében. 

 

 

1.5. ERP több szinten 

 

Egy átfogó ERP portál blogjában található bejegyzés kijelenti, hogy valójában konkrét, 

általánosan elfogadott meghatározás nincs arra vonatkozólag, hogy kiket is nevezünk 

egyszintű, kétszintű, illetve háromszintű gyártóknak. A megkülönböztetés szükségessége 

adná magát, de a különböző szintek meghatározása mégis ritka. Forrásom szerint az ERP -

szintek meghatározása a „gyártók klienseinek cégméretétől, az ERP gyártók távoli üzleti 

egységeitől (remote business units) és éves bevételeitől függnek.” - Forrás: Akejsey Osintsev - 

Technologyevaluation.com, Blog, 2012.07.10. *Weblink08 

 

1.6. ERP-szintek és azok összehasonlítása 

 

Az alábbiakban szeretném az olvasót megismertetni az ERP rendszerekkel kapcsolatban 

az ERP rétegek (ERP tiers) fogalmával. Igen fontosnak tartom, hogy ne csak említés 

szinten foglalkozzam a rétegekkel, mert, ha valaki ERP rendszerekkel kapcsolatban keres 

információkat, úgy már az információkeresés elején találkozni fog a rétegek fogalmával. 

Az interneten való hosszas keresés és olvasás után úgy döntöttem, hogy ezt a fejezetet 2 – 

szakértők által írt - cikk fordítására alapozom, mert egyszerre közérthetőek és 

szakszerűek, illetve kellőképpen tömörek ahhoz, hogy átláthassuk a rétegek fogalmát, 

tagozódását és egymásba ágyazásukat is, és beleférjenek szakdolgozatom terjedelmébe. 

Az ERP rétegekben megkülönböztetünk egyrétegű (1-tier), kétrétegű (2-tiers), 

háromrétegű (3-tiers) és N-rétegű (N-tiers) rendszert / rendszereket.  
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1.6.1. ERP-szintek és azok összehasonlítása – Simcrest.com, Wikipedia.com 

 

Az ERP-szintek megkülönböztetését Carsten Howitz (PMP), a www.SimCrest.com blog-ja 

alapján:  

 

Egyszintű (one-tier) ERP 

 

Az egyszintű ERP rendszerek a legegyszerűbb rendszerek. Ezáltal a legkevésbé 

biztonságosabbak is a megoldások közül. A file hozzáférés közvetlen, vagyis nincs 

szerver-kliens kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy a file, amivel dolgozik az adott személy, 

közvetlenül elérhető kell, hogy legyen egy helyi, vagy munkahelyi megosztott hálózaton 

keresztül. Több probléma felvetődik a közvetlen hozzáférésből a jogosultságok beállítási 

lehetőségeinek hiánya miatt. Ezek például: a file-ok áthelyezése, változtatása, illetve akár 

törlése is. 

 

A mai modern internet világában nevezhetjük elavult technológiának is, melyet ma már 

nem hiszem, hogy alkalmaznak újonnan bevezetésre kerülő rendszereknél. Mára a 

legkisebb mikro vállalkozások is feltehetően legalább kétszintű megoldást használnak, 

legfeljebb csak kevés számú, a céljaiknak megfelelő modulokat vásárolnak a kétszintű 

megoldás testreszabhatósága által. – Forrás: Carsten Howitz, PMP, SimCrest ERP Round 

Table Blog, 2012.06.01. *Weblink09 

 

Kétszintű (two-tier) ERP 

 

A Simcrest.com Blog-ja alapján: 

 

Amikor kétszintű ERP-ről beszélünk, akkor gyakorlatilag egy kliens-szerver 

architektúrára épülő technológiáról beszélünk.  

 

Maga a kliens egy program, mely digitális eszközökön (pc-n, notebook-on, mobiltelefon, 

tablet-en, stb…) fut, például: az internetes böngészők is kliens programok, melyek 

csatlakoznak a világ különböző szervereihez, melyekről az információt szeretnénk lekérni 

(például: www.google.com). 

 

A kliens-szerver architektúra lehetővé teszi, hogy a file-okhoz a felhasználó csak a kliens-

en keresztül férjen hozzá. Ez nagyobb biztonságot tesz lehetővé, hisz, amennyiben arra a 

felhasználónak nincs jogosultsága, úgy nem tudja változtatni, átnevezni, vagy épp törölni 

a file-okat, amivel dolgozik. Ez úgy valósul meg, hogy létezik egy, vagy több adatbázis, 

melyből le tudjuk kérdezni az adatokat, viszont az adott adatbázis(ok)hoz csak a kliensen 

http://www.simcrest.com/
http://www.google.com/
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keresztül tudunk hozzáférni, és egyszerre csak az adatbázis különböző részein tudnak 

dolgozni. 

 

Az architektúra képes a feladatokat megosztva kevesebb erőforrást használni, mint az 

egyszintű rendszerek. Például: a szerver olyan adatokat dolgoz fel, mely lehetővé teszi, 

hogy a kliens csak a prezentáción, vagy az üzleti logikán dolgozzon. Mivel a szerver 

erősebb, mint a kliens, így több kliens tud egyszerre csatlakozni a szerverhez. - Carsten 

Howitz, PMP, SimCrest ERP Round Table Blog, 2012.06.01 *Weblink10 

 

A Wikipedia.com leírása alapján: 

 

„A kétszintű ERP magában foglalja a szoftvert és a hardware-t, ami megengedi, hogy ezek a cégek 

két – egymással megegyező – ERP rendszert futtassanak egyszerre: egyet a vállalati szinten és egyet 

a divízió vagy tartalék szinten. Például: egy gyártással foglalkozó cég arra használja az ERP 

rendszerét, hogy menedzselje a céget a szervezeten keresztül. Ez a cég globális vagy regionális 

beszállítókat, termelői központokat és szolgáltatást nyújtó cégekkel dolgozik együtt, hogy tudják 

szolgálni a gyártással foglalkozó cég vevőinek az igényeit... Itt mind önálló cégekről beszélünk, saját 

workflow-val és folyamatokkal.  Az ERP és a globalizáció adta lehetőségekkel a cégek támogatni 

tudják stratégiai céljaikat, és le tudják redukálni a termékek piacra kerülési folyamatát (time-to-

market), míg közben növelik a profitabilitást, és értéket közvetítenek.” - Wikipedia, Enterprise 

Resource Planning, 2012.11.10. *Weblink11 

 

Háromszintű (three-tier) ERP 

 

A Simcrest.com Blog-ja alapján „a háromszintű ERP-ben még egy réteg jásztik szerepet a kliens és 

szerver rétegek mellette, mégpedig az üzleti logika réteg (business logic tier), másnevén kiszolgáló 

réteg (service tier), vagy középréteg (middle tier / layer). A kliens-szerver megoldásokban a kliens 

kezelte az üzleti logikát, mely tulajdonság a klienst „vastaggá” teszi. Egy vastag kliens azt jelenti, 

hogy a kliens nagyon magas forgalmat bonyolít a szerverrel ezáltal nehézzé teszi a használatot 

lassabb hálózatokon keresztül, mint például: az internet, vagy a vezeték nélküli hálózatok (3G, 

Edge, vagy Wi-Fi). 

 

Azáltal, hogy beiktatunk egy közbeeső réteget a kliens kizárólag a prezentációs logikát (presentation 

logic) kezeli. Ez azt jelenti, hogy csak kevés kommunikáció szükségeltetik a kliens és a középréteg 

között, mely forgalomcsökkenés a klienst „vékonnyá”, illetve „vékonyabbá teszi.” Egy példa a 

vékony kliensre például egy internetböngésző, mely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az 

információt lásson és adjon gyorsan, majdnem késleltetés (delay) nélkül. 

 

Ahogy egyre több felhasználó csatlakozik a rendszerhez, úgy egy háromszintű megoldás jobban 

skálázható, mint más megoldások, mert annyi középréteget adhatunk (vonhatunk be) a rendszerbe 
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(rendszerhez), amennyi csak szükséges a jó teljesítményhez. Ha túlléptük a háromrétegű ERP-t – 

újabb középréteg hozzáadásával -, akkor N-rétgű, illetve multi-rétegű megoldásról beszélünk. 

 

A biztonság szintén a háromrétegű megoldásban a legjobb, mert a középréteg megvédi az adatbázis 

réteget. 

 

Van viszont, egy fontos hátránya az N-rétegű architektúráknak, mégpedig az, hogy az újabb rétegek 

hozzáadásával nő a komplexitás és az installáció költsége is.” 

 

Az alábbiakban egy táblázatban összefoglalom a fent leírtak alapján a legfontosabb 

jellemzőket: 

 

 Egyrétegű rendszer Kétrétegű rendszer Multi-rétegű rendszer 

Előnyök  Egyszerűség 

 Alacsony 

költségek 

 Szerverre nincs 

szükség 

 Megfelelő 

biztonság 

 Jobb skálázhatóság 

 Gyorsabb 

végrehajtás 

 Kiváló biztonság 

 A leggyorsabb 

végrehajtás 

 „Vékony” kliens 

 Nagy skálázhatóság 

Problémák  Alacsony 

biztonság 

 Több felhasználó 

esetében 

problémák 

 Magasabb ár 

 Komplexebb 

rendszer 

 Magas költségek 

 Komplexitás 

Felhasználók  Általában egy 

(vagy néhány) 

 2-100  50-2000 (+) 

1. számú táblázat – forrás: saját munka 

 

   
Az egy-szintű ERP felépítés 

*Képlink03 

A két-szintű ERP felépítés 

*Képlink04 

A Három-szintű ERP 

felépítés *Képlink05 
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" - Carsten Howitz, PMP, SimCrest ERP Round Table Blog, 2012.06.01. *Weblink12 

 

 

1.6.2. Összehasonlítás a TechnologyEvaluation.com alapján 

 

A fenti forrás szerint „… a legegyenesebb és leghasznosabb mód arra, hogy megkülönböztessük a 

különböző szoftvergyártó cégek rétegeit, az, hogy megnézzük, hogy milyen típusú cégeket 

szolgálnak ki szoftvereikkel: 

 

 Az egyrétegű szoftvergyártók nagyméretű globális vállalatokat szolgálnak ki 

 A kétrétegű szoftvergyártók főleg középvállalkozásokat szolgálnak ki 

 A háromrétegű szoftvergyártók a közepeseknél kisebb vállalkozásokat szolgálnak ki.” 

 

Az értékelés megemlíti, hogy elvileg számba kell vennünk négyrétegű szoftvergyártók 

jelenlétét is, de a szerző szerint ez nem vonatkozik az ERP-k területére. 

 

A rétegek megkülönböztetésének szempontjai 

 

A szerző szerint a megkülönböztetés az egyrétegű ERP termékek, illetve gyártók és a 

kétrétegű, vagy háromrétegű versenytársaik között egyértelmű a következő szempontok 

szerint: 

 

 „Funkcionális különbségek a skálázhatóságban és a hozzájuk kapcsolódó szoftver 

funkcionalitásában vannak. Az egyrétegű megoldások jobban skálázhatóak, mint a legtöbb 

kétrétegű megoldás. Hasonlóan, az egyrétegű megoldások olyan szintű funkcionalitást 

nyújtanak, melyet a két-, illetve háromrétegű megoldások még mindig nem. 

 Az egyrétegű termékek eredetileg arra tervezték, hogy feltárják a nagy, multinacionális 

vállalatok összes lehetséges követelményét. Ezen felül az ilyen típusú szoftver és a hozzá 

szükséges hardware túlmutatnak egy átlagos közép-, vagy kisebb vállalkozásáénál. 

Általánosságban az egyrétegű megoldások komplexebbel és bonyolultabb hardware-t és 

képzett információs technológiai (IT) szakembereket igényelnek. 

 Az előző két pont elkerülhetetlen következménye, hogy a szoftverárak között igenis van 

különbség. Az egyrétegű megoldások drágábbak, mint a kétrétegűek, és a kétrétegűek pedig 

drágábbak, mint a háromrétegűek. 

 A rétegek között „üzleti különbségek” („Business Differences”) is vannak: 

o A globális jelenlét összehasonlítása a regionális, vagy helyi jelenléttel: 

Az egyrétegű gyártók valószínűbb, hogy támogatást ajánlanak bárhol a világon, míg 

a kétrétegű gyártok általában limitált számú országban, vagy régióban mutatkoznak 
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meg, míg a háromrétegű gyártók általában helyhez kötöttek és egy adott országon 

belül működnek. 

o Pénzügyi stabilitás: az egyrétegű gyártóknak megvannak a pénzügyi erőforrásai, jól 

ismert márka nevük és a közvéleményben megítélt képük, melyek fontosak lehetnek, 

hogy a részvényeseket kielégítsék, vagy, hogy Ön [egy ERP tanácsadó] biztosítani 

tudja a vásárlóit és a gyártókat arról, hogy komolyan és felelősségteljesen 

gondolkodik a saját üzletéről.” 

 

 

ERP-szintek és azok összehasonlítása 

 

A Tecnology.Evaluation.com cikk szerint a különböző szoftvergyártók rétegeinek 

megkülönböztetése komplex probléma, mivel „a határvonalak a rétegek között elmosódnak 

olyan okokból kifolyólag, amelyek az ERP rendszerek történetével és természetes fejlődésével 

kapcsolatosak.” A cikk megkülönböztetést tesz az ERP gyártók korai, „megfizethetetlenül 

drága”, ezért mamut vállalatok számára tervezett szolgáltatásainak korszaka és az újabb 

fázis között, amikor „az egyrétegű gyártók komolyan nyitottak a lényegesen kisebb pénzügyi 

erőforrásokkal rendelkező kliensek felé. Leegyszerűsített verzióit ajánlják a robosztus termékeiknek 

és azok verzióinak. Funkcionálisan alsó szintű csomagokat fejlesztenek, flexibilisek az árat, a 

karbantartást és a támogatási (support) díjakat tekintve. Ezen felül új, megfizethetőbb módokat 

ajánlanak a szoftverszolgáltatás és a hasznosítás elveit tekintve.” A fejlődést követve 

megállapítja, hogy „a jóval zsúfoltabb kétrétegű gyártói szegmens elkezdte kiszolgálni a 

középvállalkozásokat, és próbálja elérni a nagyobb cégeket is termékeikkel, melyek egyre erősebbek, 

skálázhatóbbak és alkalmasak a nagy cégeknek. Ezáltal egyre nehezebb megkülönböztetést tenni az 

egyrétegű és kétrétegű gyártók között. Ez előbb említett kétrétegű gyártók fejlesztéseihez még 

hozzátartozik, hogy ugyan egy kicsivel kisebb a funkcionalitásuk, mint az egyrétegű gyártóknak, 

viszont jobb a flexibilitásuk, megfizethetőbbek, könnyebben implementálhatóak és ráadásul 

felhasználó-barát szempontból is jobbak, mint az egyrétegű versenytársaik, így egy komoly 

alternatívává váltak az egyrétegű megoldásokkal szemben – még a mamut cégek számára is.” 

 

A fejlődés következő állomása, hogy igen gyorsan fejlődnek a „software-as-a-service” 

(SaaS) és a felhő (cloud) megoldások, melyek a határvonalakat még inkább 

elhomályosítják. Emiatt a „rétegek közti összetéveszthetőség még fokozható, hiszen még a globális 

cégek is gyakran egy kevert változatát nyújtják az egy-, két-, illetve háromrétegű megoldásoknak 

különböző okokból kifolyólag: 

 Üzleti folyamatok: általában költséghatékonyabb egy vállalati szintű egyrétegű rendszert 

tartani, mely konszolidálja az adatokat például: egy regionális kétrétegű vagy háromrétegű 

megoldásból.  

 Öröklési problémák (Legacy Issues): amennyiben egy nagy cég szert tesz kisebb cégekre, 

akkor néha nem lehetséges a megszerzett cégeket az anyacég ERP rendszerébe átvinni. 
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 A beruházás megtérülése (ROI): néha megfizethetetlenül drága, hogy egy globális üzlet 

egy egyedülálló rendszeren fusson. 

 Megfelelési problémák (Compliance issues): a jogi követelmények lokális és regionális 

szinteken gyakran lehetetlenné, vagy jelentősen költségesebbé teszik, hogy egy cég egyetlen 

egy rendszert tartson fenn, mely kiszolgálja minden variációit a lokális piacoknak.” 

 

 

Végül is hasznosak akkor a rétegek? 

 

„Mindenképpen. A rétegek – legyenek akár valósak, vagy véltek – hasznos mércét nyújtanak a 

gyártók szoftvereinek, azok képességeinek és skálázhatóságuknak a feltérképezésében. Viszont a 

rétegek mindenképpen csak egy kezdőpontot jelentenek a szoftverválasztási folyamatban. Ha elég 

közelről szemügyre vesszük a megoldásokat, akkor olyan előnyökre is rátalálhatunk, amikről nem is 

gondoltuk, hogy ott vannak – rétegtől függetlenül.” - Akejsey Osintsev - 

Technologyevaluation.com, Blog, 2012.07.10. *Weblink13 

 

1.7.  Mit kínálnak a gyártók? Általános áttekintés. 

 

Az alábbiakban az Oracle E-Business Suite és az SAP ERP esetén gyakorlatilag a hivatalos 

nemzetközi oldalakon (www.oracle.com, www.sap.com) található összegzések fordítását 

nyújtom, míg a Microsoft Dynamics és a nexON esetén általános áttekintésemet 

ismertetem. 

 

1.7.1. Oracle E-Business Suite 

 

„Az Oracle E-Business Suite a legkomprehenzívebb csomag az integrált, globális üzleti 

alkalmazások terén, mely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy jobb döntéseket hozzanak, 

csökkentség költségeiket, és növeljék a teljesítményüket. Több száz iparágakon átívelő képességgel az 

Oracle E—Business Suite segíti vásárlóit, hogy kezelhessék a globális üzleti környezet 

komplexitását függetlenül attól, hogy a szervezet kicsi, közepes, vagy nagy. A rendszer alkalmazásai 

folyamatosan fejlődnek, ezáltal megvédjük és kiterjesztjük az Ön szoftverberuházását.” – 

www.oracle.com, 2012.11.14. *Weblink14 

 

Az Oracle E-Business Suite lefedi és támogatja az adott vállalat számára legfontosabb 

területeket, melyek az Oracle termékek szempontjából a következő megoldások funkció és 

támogatás terén az weboldala szerint (www.oracle.com, 2012.11.14.): 

 

1. Ügyfélkapcsolati menedzsment (CRM): globális alapon lévő menedzsment-

alkalmazások az eladói csatornák és a vállalati célok összehangolásával. 

http://www.oracle.com/
http://www.sap.com/
http://www.oracle.com/
http://www.oracle.com/
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2. Szolgáltatás Menedzsment (Service Management): információ-vezérelt 

vevőszolgáltatás a vásárlók igényének kielégítése, sőt felülmúlása érdekében. 

3. Pénzügyi Menedzsment (Financial Management): „okosabb” munka, 

hatékonyságnövelés, redukált háttériroda (back-office) költségek, a folyamatok 

szabványosítása a teljesítmény eszközök (productivity tools) és az integrált 

teljesítmény menedzsment számára. 

4. Emberi Erőforrás Menedzsment (HCM): robosztus kiváló HR funkcionalitás a 

termelékenység növelése, az üzleti teljesítmény gyorsítása és a fenntartási költségek 

kontrollja érdekében. 

5. Projekt Portfolió Menedzsment: alkalmazások, melyek támogatják a projekt- és 

portfoliómenedzsment teljes életciklusát és a hozzájuk kapcsolódó minden 

tevékenységet. Piacvezetői funkcionalitás: a legjobb innovációk közüli választás.  

6. Haladó Beszerzés (Advanced Procurement): Integrált alkalmazások, melyek 

drasztikusan csökkentik az ellátási menedzsment költségeket. 

7. Ellátási Lánc Menedzsment: automatizált kulcsfontosságú folyamatok a tervezéstől a 

beszerzésen át egészen a teljesítésig információ-vezérelt értékláncok erősítésével. 

8. Értéklánc Tervezés: teljes és kiváló megoldás hogy időt nyerjen az ügyfél, illetve 

csökkentse költségeit azáltal, hogy a legfontosabb problémáit oldja meg először. 

9. Értéklánc Végrehajtás: átfogó alkalmazás eszköztár széles logisztikai képességekkel. 

 

 

1.7.2. SAP ERP 

 

„Több mint 40 év tapasztalatával és közel 50 000 vásárlóval, a mi piacvezető ERP rendszereink  

bizonyított és megbízható alapok – azzal a céllal építettük őket, hogy támogassák a világ legnagyobb 

szervezeteit úgy, mint a kis- és középvállalkozásokat 25 különböző iparágban. Szerep alapú helyzeti 

előny a kritikus adatokhoz, alkalmazásokhoz és analizáló eszközökhöz – és a folyamatok 

racionalizálása a beszerzés, a gyártás, a szolgáltatás, az eladás, a pénzügy és a HR területeken 

keresztül.” – www.sap.com, 2012.11.14. *Weblink15 

 

Az SAP gyakorlatilag hivatalos honlapján (www.sap.com) összefoglalta rendszere 

funkcióinak – szerintük - legmeggyőzőbb tulajdonságait. Ezek a következőek: 

 

1. ERP Pénzügyek: SAP ERP racionalizálja és automatizálja a pénzügyi folyamatokat – 

mialatt biztosítja a szabályzások megfelelését, és valós idejű betekintést mutat a 

(szervezet) teljes működéséről. 

2. ERP Emberi Erőforrás Menedzsment: kezelje legértékesebb vagyonát – az 

alkalmazottait – a toborzás, a felvétel és a professzionális fejlődés és előléptetés 

támogatásával. 

http://www.sap.com/
http://www.sap.com/
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3. ERP Eladások és Szolgáltatás: széleskörű vásárlókra fókuszált folyamatok – a termékek 

eladásától és szolgáltatások nyújtásától az eladás utáni garancia igények, szervizelési 

megrendelések és a cseréig bezárólag.   

4. ERP Beszerzés és Logisztikai Végrehajtás: a költségek csökkentésének maximalizálása 

a szorosan egymáshoz kötődő beszerzési és logisztikai folyamatok támogatásával – az 

önkiszolgáló igénybevételtől a számlázásig és a fizetésig. 

5. ERP Termék Fejlesztés és Gyártás: a teljes gyártási folyamat felgyorsítása – a 

tervezéstől az üzemezésen át a monitorozásig és az analizálásig mindezt úgy, hogy 

fejlődik a hatékonyság a szervezet értékláncán. 

6. ERP Vállalati szolgáltatások: a vállalati szolgáltatások racionalizálása és azok felett az 

eddiginél nagyobb kontrol gyakorlásának lehetősége – a vállalati eszköztártól és a 

minőségmenedzsmenttől az utazásig, a portfólióig és a projekt menedzsmentig 

bezárólag.  

7. Mobil technológia az ERP rendszerhez: az alkalmazottak biztonságos mobil 

kapcsolaton keresztül juthatnak hozzá azokhoz az információhoz és a folyamatokhoz, 

melyekre szükségük van, hogy kezelni tudjanak kritikus feladatok, és megalapozott 

döntéseket tudjanak hozni – valós időben. 

8. Gyors ERP Telepítés: az SAP implementációja gyors és kiszámítható az 

előrekonfigurált szoftverek, a bevált gyakorlatok és szolgáltatásoknak köszönhetően – 

egy rögzített hatállyal és árral.  

9. Integrált Üzleti Menedzsment Igény Szerint: az összes üzleti menedzsment folyamat 

futtatása egyetlen megfizethető, felhő-alapú rendszerről – legfőképpen a kkv-k és a 

nagy vállalatok leánycégeinek ajánlottan. 

 

 

1.7.3. Microsoft Dynamics 

 

A Microsoft szerint a szervezeteket az emberek mozgatják például: külső és belső 

kapcsolatokon, döntéseken keresztül. Honlapjukon úgy vélekednek, hogy a Microsoft 

Dynamics rendszert választva az adott szervezet ki tudja hozni alkalmazottaiból a 

maximális potenciált. Hogy ezt elérjék, „Proaktív alkalmazásokat” (Proactive 

Applications) hoztak létre. Úgy gondolják, hogy a modern technika (internet, szociális 

alkalmazások) és a nagy volumenű adatállomány nem csak informáltabbá teszi a 

felhasználót, hanem a fejlődés egy egészen új irányba mutat. Ennek a fejlődésnek a - 

Microsoft szerint is - még csak az elején járunk. A Microsoft azért dolgozik, hogy jobb 

válaszokat és javasolt cselekvéseket nyújtsanak alkalmazásaik a felhasználó számára, és 

hogy valós időben lehessen az adatokkal számolni, illetve újraszámolni azokat. A gyors, 

könnyű adatlekérdezés és az egyszerű, erőteljes felületek gazdag és tartalmas analízis 

lehetőségekkel lettek felvértezve. – Microsoft Dynamic - Business 2.0 - Vision-Paper – 

2012. 03. 19. *Weblink17 
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A fentieket kiegészítve a Microsoft - online letölthető kiadványuk szerint - kiemelten 

abban különbözteti meg magát más gyártóktól, hogy a többi ERP csomag (ERP Suit) hozta 

az integráció előnyeit, viszont nem támogatta az „egy munkaterhelés egyszerre” 

(workload-at-a-time) implementációt. „Hogy megoldjuk ezt a problémát a Microsoft Dynamics 

egy csomaggá (suit) fejlődött, mely olyan munkaterhelési szolgáltatásokat nyújt, melyeket együtt 

terveztek, viszont egymástól függetlenül lehet őket telepíteni (to deploy).” Az online letölthető 

kiadvány továbbá azzal próbálja megnyerni a Microsoft Dynamics iránt érdeklődőket, 

hogy olyan, már ismert szoftverekkel kapcsolják össze ERP termékeiket, mint a Microsoft 

Office csomag, illetve beépített kommunikációs eszközökként a Microsoft Lync, 

SharePoint, és SQL Server BI technológiákat alkalmazzák, melyek által – más előnyök 

mellet - ERP megoldásait a Microsoft egy üzleti, igen jól tervezett és használható 

megoldásként hirdeti. Szlogenjük „It’s a Business Solution from Microsoft. (Az egy üzleti 

megoldás a Microsoft-tól.” 

 

Microsoft Dynamics kkv-k számára – vázlatos összefoglaló 

 

 Microsoft Dynamics GP 

o Fejleszti a pénzügyeket, és könnyű áramlást biztosít a működéshez. 

o Széleskörű, azonnal telepíthető funkcionalitást nyújt, mely könnyen 

adaptálható, összeköthető és bővíthető. 

o A rendszer gyorsan telepíthető és gyors 

 

 Microsoft Dynamics Nav 

o Több, mint 40 országra specifikus verzió. 

o Sok, igen specifikus iparágat támogat az erőteljes megoldásaival, melyek a 

Microsoft partnereinek termékei. 

o A rendszer gyorsan telepíthető és gyors 

 

 Microsoft Dynamics SL 

o Széleskörű beépített funkcionalitást nyújt, mely ideális a projektet-központú 

szervezetek számára. 

o Integrált projektmenedzsmentet és könyvelés ajánl. 

o Erőteljes támogatást nyújt a professzionális szolgáltatások, építkezés 

menedzsment és a kormányzati szállítók / vállalkozók számára. – 

Microsoft.com, 2012.11.17. *Weblink18 

 

 

1.7.4. Nexon – a bizonyított magyar humán erőforrás megoldás 

 

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-small-midsize-business.aspx
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A Nexon magyar tulajdonú cég, mely magyar termékeivel érte el, hogy versenyképes 

alternatívát nyújtson mind a kisebb hazai, mind a nagyobb multinacionális vállalatok 

termékeivel szemben. Mára 250 munkatárs, országos hálózat, összesen 3000 vállalat és 

egymillió hazai munkavállalót foglal magába tevékenységük. Ezáltal a Nexon 

Magyarország vezető humánügyviteli szolgáltatója. Tevékenységük átfogó megoldást 

kínál a HR gazdálkodás és a bérügyvitel teljes terültén. Megoldásaik megtalálhatóak az 

üzleti, a kormányzati szférában és a felsőoktatásban is, ahol az intézmények 60%-a a 

Nexon illetményszámfejtő rendszerét használja. 

 

Átfogó megoldásaik egységes egészet képeznek egy integrált rendszer képében, viszont a 

rendszer részei önállóan is használhatóak. Az integrált rendszer előnyeképpen az öt külön 

is helytálló terület (Bérügyvitel, bérszámfejtés; HR gazdálkodás; Outsourcing; 

Munkaidő-gazdálkodás; Oktatás) adatai segítségével a munkavállaló adatai a toborzástól 

kezdve a teljes vállalati útján keresztül egységesen kezelhetőek és átláthatóak lesznek. 

 

A Nexon - a mai modern, gyorsléptékben változó humánügyvitel világában – 

versenyképessége megőrzése érdekében ügyfélszolgálatát folyamatos bővíti, ahol szakértő 

munkatársaik válaszolnak a vásárlók kérdéseire. – www.nexon.hu, 2012.11.18. *Weblink19 

 

1.8. Mi a Human Capital Management (HCM)? 

 

Az internet található szakértők által publikált cikkek alapján a definíciók eltérőek abban, 

hogy mi is az a HCM. Egy valamiben viszont konzekvensen megegyeznek a 

magyarázatok, még pedig abban, hogy a HCM kifejezés az ERP rendszerek fejlődése hozta 

létre. A HCM kifejezés végül is egy szoftvert takar, ami a munkavállalók teljes életútját 

végigkíséri, támogatja - a rendszerben lévő adatok segítségével - a munkavállaló 

fejlődését, és az ERP-ben rendelkezésre álló IT eszközzel arra tudunk a szoftver 

segítségével törekedni, hogy a munkavállalókból a legjobbat hozzuk ki vállalati életútja 

során. A HCM szoftver például elektronikus oktató portált, kompenzációtervezést, 

stratégiát és szervezeti vizualizációt nyújt az alkalmazottaknak. A HCM szoftver nem csak 

egy költség a cég számára, hanem befektetés emberi erőforrásaik megszerzésére, 

fejlesztésére, speciális kompetenciák elsajátításának segítésére. Az ERP-ben tárolt adatok 

segítségével folyamatosan mérhető az alkalmazottak értéke, mely a megfelelő 

támogatással és erőforrás befektetéssel folyamatosan növelhető a jövőre nézve. A 

munkaerő optimalizálás pontosan ebbe a folyamatba tartozik. Egy idézettel zárva, a 

Goldman Sachs cég karrier oldala így ír a HCM-ről: „A HCM felelős azért, hogy vonzóvá 

tegye a céget a munkavállalók számára, fejlessze és menedzselje a cég legnagyobb tőkéjét: a 

dolgozóinkat.” – források a linkek dokumentumban, 2012.11.20. *Weblink20, *Weblink21, 

*Weblink22 

 

http://www.nexon.hu/
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1.9. Toborzás ERP-vel - az Aberdeen Group Kutatási Összefoglalója alapján 

 

Szakdolgozatom következő részében áttérek a toborzás témakörére. A szakirodalmi 

feldolgozás vonatkozásában szeretném összefoglalni az Aberdeen Group által végzett 

2010-es kutatás eredményeit az automatizálás hatásairól. A kutatás fajtája: összefoglaló 

kutatás (Research Brief), címe: „Toborzási Technológia: Minőségi Jelöltek és Minőségi 

Folyamatok” (Recruitment Technology: Quality Candidates and Quality Processes). Az 

összefoglaló kutatás alapja a több mint 400 kérdőíves válasz feldolgozását követően 

közzétett 2010-es „Tehetség Megszerzési Stratégiák” (Talent Acquisition Strategies) 

Aberdeen Group által publikált tanulmány, mely bemutatja, hogy az automatizált 

folyamatoknak milyen hatása van a felvételi eljárások és a felvételi eljárási folyamatok 

minőségére. 

 

A 2010. augusztusi kutatás eredményeként a legértékesebb mérője a felvételi 

folyamatoknak a felvétel minősége lett. Ha összehasonlítjuk az automatizált és a nem 

automatizált felvételt használó cégek által felvett új munkatársak első munkájukban 

kitűzött időre elért mérföldkövének idejét, akkor a következő eredményeket kapjuk:  

 

Új kollégák első mérföldkövüket időben elérik: 

(439db válaszadó alapján) 
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1. ábra – forrás:  

Aberdeen Group - Recruitment Technology: Quality Candidates and Quality Processes, 2010, 

*Weblink23 
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Az automatizálás nem csak időt, hanem pénzt is spóroló folyamat: 

(413db válaszadó alapján) 
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2. ábra – forrás: 

Aberdeen Group - Recruitment Technology: Quality Candidates and Quality Processes, 2010, 

*Weblink23 

A legelterjedtebb toborzási technológiák a következőek voltak: 

Az iparágban legjobban teljesítő szolgáltatások (Best-In-Class) között.  

(380db válaszadó alapján) 
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3. ábra – forrás:  
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Aberdeen Group - Recruitment Technology: Quality Candidates and Quality Processes, 2010, 

*Weblink23 

Jelentős időt takarítottak meg az automatizálást használó cégek azzal, hogy 

automatikusan tudták frissíteni külső és belső karrieroldalaikat, mely egyben megkönnyíti 

a kapcsolatkiépítést a jelöltekkel, ami kritikus faktor abban, hogy megtaláljuk a 

legmegfelelőbb jelölteket az adott munkakörre. Azzal, hogy azonnal megjelennek a 

lehetőségek a karrier oldalakon, egy proaktív kapcsolatépítési folyamat kezdődhet el, 

melyet a kutatás szintén kritikus faktorként jellemez a minőségi jelöltek megtalálásához. 

Azok a toborzási technikák szempontjából piacvezető cégek, akik egyszerre használtak 

toborzási és jelölt kapcsolatépítési technológiákat, 5%-kal jobban találták meg a pozícióra 

leginkább kívánatos személyeket, mint azok, akik csak toborzási technológiákat 

használtak. 

 

Az automatizáláshoz használt eszközök előnyöket nyújtanak a toborzók és a HR 

menedzserek számára, akik az eszközök által menedzselni tudják munkafolyamataikat. A 

központi jelölt adatbázis és a jelentkezői nyomon követési rendszerek segítségével a 

kommunikáció és az időszerűség nagyban felgyorsul, és minőségi javulást mutat, melynek 

eredménye a folyamat hatékonyság javulásában látszik (2. ábra). 

 

Az automatizálás szintén kulcsfontosságú előnye, hogy lehető válik az integráció a 

toborzási folyamatok, a munkafolyamatok és a HR más területei között.  Az integrálás 

mellett döntő cégek sokkal nagyobb Kulcs Teljesítmény Indikátorokkal (Key Performance 

Indicators (KPI)) büszkélkedhetnek, ami százalékban kifejezve 14%-kal nagyobb 

menedzseri megelégedést jelent az új dolgozók teljesítményében az előző év azonos 

időszakához képest, mint azon cégek menedzsereinél, ahol a cég nem használja az 

integráció nyújtotta előnyöket. 

 

Láthatóan az automatizálásnak jelentős behatása van azon mércékre, melyekkel a felvétel 

minőségét mérjük. Az automatizált folyamatoknak köszönhetően a felvettek nem csak 

jobb választás lesznek a cég számára, hanem a szervezetek jobban fel tudnak készülni 

fogadásukra és munkába állításukra, mint a nem automatizált eljárások esetében. – 

Technologyevalution.com – White Papers – 2010.09. *Weblink23 

 

 

1.10. A humán informatikai rendszerek egyes kérdései a magyar szakirodalomban 

 

A HR szerepe a virtuális világban – Toborzás, kiválasztás. 

Gerákné Krasz Katalin és Hári Péter 2010-ben megjelent cikkében ismerteti, hogy a HR 

szakembereknek milyen új eszközök állnak rendelkezésükre, és ezek az eszközök milyen 

http://whitepapers.technologyevaluation.com/pdf/23667/recruitment-technology-quality-candidates-and-quality-process.pdf
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előnyökkel, illetve hátrányokkal járnak a jelenre és - feltevések mentén – a jövőre nézve. A 

cikk olyan új toborzási módszereket, illetve eszközöket ismertet, mint például:  

 Web kamera segítségével lebonyolított állásinterjúk. 

 Önkiszolgáló alkalmazások – adataink gyors változtatására, aktualizálására. 

 Távoli munkavégzést támogató eszközök. 

 Állásportálokon való megjelenés mellett saját, céges karrier oldal. 

 Virtuális állásbörzék 

 Online szituációs játékok – fiatal, innovatív pályakezdők felkutatása 

pénznyeremény, illetve állásajánlat megszerzése érdekében. 

 Second Life virtuális tér a kreativitás tesztelésére. 

 Online tesztek és kérdőívek. 

 

A tanulmány szerint minél több információ jelenik egy-egy cégről az interneten, annál 

hatásosabban ismerheti meg egy-egy munkakereső az adott cég kultúráját, szervezeti 

filozófiáját, értékeit, a szervezet mindennapjait, viselkedési mintájukat és a szervezet 

problémáit. 

 

A cikk hátrányként tárgyalja, hogy a fenti eszközöket „a HR-esek szkeptikusan 

fogadhatják”, hiszen az eddig megszokott személyes találkozás alapján szerzett 

tapasztalatok nem szerezhetőek meg egy-egy telefon- / videó interjú során. (Gerákné Krasz-

–Hári,  2010.) 

 

Modern információs technológiák a kiválasztásban 

 

Laufer László 2009-es cikkében ír a HR területet érintő változásokról, melyeket a digitális 

eszközök és az internet elterjedése hozott létre. Cikke szerint az Egyesül Államokban az 

álláskeresők 96%-a az interneten keres munkát, mely tendenciához a cégek is 

alkalmazkodnak azzal a módszerrel, hogy egyre több cég tölti fel állásajánlatait az 

internetre. Megemlíti, hogy az elmúlt években jelenlévő gazdasági válság hatására: „az 

USA-ban egyes IT szektorbeli pozíciókra az elmúlt hónapok során megtízszereződött a 

jelentkezők száma”. Egy ilyen helyzetben a kiválasztás természetesen komplexebb lett. 

 

Teszteredmények 

 

A digitális módon kitölthető tesztek skálái és alskálái mentén a szerző bővebben kifejti, 

hogy ezek a tesztek nem minden esetben a legmegfelelőbb jelöltek adják, mivel hiányzik 

belőlük a beválási mutató. Az eddig felvett munkatársak teljesítményével kapcsolatosan 

begyűjtött adatokat pedig nem használják fel a digitális tesztek javítására, frissítésére. 

 

Szövegbányászati eszközök 
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A szövegbányászati eszközök arra hivatottak, hogy lehetővé tegyék az egyes önéletrajzok 

feldolgozását, azokban található adatokat. Angolszász területen, illetve angol 

önéletrajzokkal jelentősen könnyebb dolguk van a HR-eseknek, mint a magyar nyelvű 

önéletrajzokkal, hisz a magyar nyelv sokkal komplexebb, sokszínűbb. Szerencsére már 

magyar nyelvterülten is „jelentős kutatások folynak több egyetemen és vállalatnál”. 

 

 

Állásbörzék a virtuális térben: 

 

2007-ben tartották először az NiW, vagyis Network in World (Kapcsolatteremtés a 

Világban) rendezvényt, ami egy virtuális állásbörze. Már akkor is hatalmas sikert aratott, 

2000 álláskeresővel, és olyan cégek részvételével, mint például: a Microsoft, a HP, a T-

mobile, az Ebay. 

 

E börzéken főként junior és pályakezdő pozíciókra kerestek megfelelő embereket. Az új, 

még ismeretlen terület, illetve technológiából kifolyólag a cégek nem mertek kockáztatni, 

másfelől a szerző kiemeli a magasabb pozíciók betöltéséhez szükséges személye kapcsolati 

hálókat.  

 

Végeredményben a virtuális állásbörzével kapcsolatban a nyilatkozatok / interjúk arról 

adtak számot, hogy bár igen alkalmazkodóak és innovatívak az álláskeresők – vagyis 

megállják helyüket egy idegen környezetben – mégis a személyes interjúztatás 

elengedhetetlen a fontosabb pozíciók betöltéséhez. (Laufer,  2009.) 

 

 

Karrieroldalak és a HR rendszerek költséghatékonysága 

 

Az internet hozta változások, és a HR rendszerek elterjedése merőben megváltoztatta a 

HR költségeit a toborzás-kiválasztás terén. Míg korábban az újsághirdetések magas 

költségeire és az internethez képest hosszú átfutási időre voltak utalva a cégek, úgy az 

interneten egy 2002-es forrás szerint már 1-3 munkanap alatt el lehetett érni az internetes 

álláskereső közönséget a vezető szaklapok hirdetési költségeinek töredékeiért. 

 

A költséghatékonyságot növelte, hogy a digitálisan tárolt adatok, vagyis az önéletrajzok és 

azok információi kinyerhetőek lettek az adott cég HR rendszeréből bármikor, amikor 

szükség volt rájuk. 

 

 

„Jelöltkiválasztási szoftvermodulok” beválása 
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Az interjúztatás során felmérések alapján 30%-os beválási rátát eredményeztek a sokszor 

gyorsan lezajló személyes interjúk. Amennyiben egy „jelöltkiválasztási modul” segítségét 

is igénybe vesszük, az interjúkon a beválás 70%-ra növelhető. A szoftver a kérdezőt 

szisztematikusan vezeti, majd a válaszokat kvantifikáló szoftver használatának 

segítségével elérhető az előbb említett 70%-os beválási ráta. (Dobay, Majó, 2012. in: 

Matiscsákné Lizák, 2012.) 

 

 

1.11. Mire figyeljünk HR rendszerünk kiválasztásakor? 

 

Igényeink felmérése mindenképpen a legfontosabb része a választásnak. Számoljunk 

cégünk jelenlegi és jövőbeni szükségleteivel, például jelentős cégnövekedéssel, ami rögtön 

magába foglalja a skálázhatóság és a flexibilitás igényének feltárását a szoftver kapcsán. 

Nagyon fontos, hogy már az első lépésnél minden érintett igénye meghatározásra 

kerüljön, és a választási folyamat végéig együttműködjenek az érintettek, hisz egy HR 

informatikai rendszer nem csak a HR részleget, de a cég egészét érinti. (*Weblink44-46) 

 

A mai HRIS gyártók alapvetően ugyanazokat a funkciókat kínálják. „Ami megkülönbözteti 

őket, hogy milyen kibővített szolgáltatásokat tudnak nyújtani az egyes cégek számára.” Olyan 

szolgáltatásokra gondolhatunk itt, mint például a jelentkező-követés, a tréningek 

adminisztrációja, vagy éppen az utódlástervezés. 

 

Fontos szempont lehet, hogy a különböző csatornákról beérkező jelentkezői adatok 

szűrése, és frissítése automatikus legyen. „Ezzel megszabadulunk a manuális adatbevitellel járó 

költségektől és jogosultsági problémáktól.” 

 

A biztonságos működés érdekében mindenképp szükséges IT vezetők és szakemberek 

bevonása a választási / tervezési folyamatba. 

 

Felmerül az integráltság kérdése, mely jelentős előnyökkel járhat, mert például „a 

bérszámfejtés és a jutalmazási menedzsment modulok ugyanazt az információt használják”. 

Dolgozatom III. fejezetében profilalkotásból kiinduló összehasonlítás elemzést végzek az 

integráltság kapcsán, melyből kiderül, hogy az általam felvett faktorok hogyan hatnak, 

nem hatnak, vagy éppen semlegesek az integrációra. 

 

A SumTotal Systems, Inc. - Top Five HR Process Integrations That Drive Business Value 

megállapítása alapján azok a cégek, akik teljesen integrált HR megoldást használnak, 41%-

al jobb teljesítményt nyújtanak, mint mások. Az integráció kulcsfontosságú tulajdonságai 

között említik a „jobb belső tehetség-mobilizálást, a kilépések csökkenést, a munkaerő jobb 
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összekötését az üzleti stratégiával, a produktivitás fejlődését és a gyorsabb munkába-állást”. A cikk 

a következő területek integrációja vizsgálata kapcsán látja a legjelentősebb előnyöket: 

 

 Munkaerő fejlesztés és utódlástervezés 

 Munkaerő fejlesztés és tanulási menedzsment 

 Tanulási menedzsment és teljesítménymenedzsment 

 Riportok készítése és a HR „magja” / alapfunkciók 

 Teljesítménymenedzsment és kompenzáció menedzsment 

 

Egy, a Canadian Center of Science and Education által publikált esettanulmány az 

integráció további előnyeit tárja fel ezek pedig: 

 

 A kommunikáció könnyűvé vált – minden alkalmazott percre készen tud 

tájékozódni az aktualitásokról 

 Az adatok biztonságban vannak, tárolásuk megfelelő. 

 A HR adatok integráltsága segítségével stratégiai döntéshozatal válik lehetővé.  

- *Weblink46, Weblink*47 

 

A HRIS helyes választásának irányába további gondolatokért és javaslatokért kérem, 

keressék fel forrásanyagaimat, illetve a „how to select hris” kifejezéssel tudnak kedvenc 

keresőrendszerükben további információt találni. – HR.com – Selecting an HRIS 

*Weblink44, About.com – How To Select Human Resources Information Technology 

*Weblink45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hr.com/system/app/media/rs/2013/2/1/hcn0307p/og.pdf
http://humanresources.about.com/od/hristechnology/a/assess_needs.htm
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2. Saját vizsgálat – Toborzás, kiválasztás témakörének feldolgozása és 

következtetések esettanulmányok alapján. 

 
A következőkben 20 esettanulmányt fogok rövidítve ismertetni az SAP SuccessFactors 

(SAPSF) HR rendszer hivatalos „esettanulmányok” forrásából. Az esettanulmányok saját 

sablonom szerint a következő lépésekben kerülnek feldolgozásra:  

1. A cég bemutatása 

2. A cég kihívásai 

3. A bevezetett technológiák 

4. A legfontosabb új technológiai eszközök hatása 

 

Az áttekinthetőség és pontosság érdekében munkatáblázatba (a dolgozat bővebb háttér 

anyaga) foglalom az esettanulmányokban fellelhető összes adatot, egy excel 

dokumentumba, melyből később adatokat fogok kinyerni, és ismertetni további táblázatok 

formájában. A munkatáblázat célja, hogy megismerjem, hogy az SAP milyen új toborzási 

eszközöket és metodikákat alkalmaz a felmerülő céges igényekre, célokra. Az adatok 

gyűjtése során hasonlóságokat, vagy éppen eltéréseket keresek a vállalatoknál alkalmazott 

céges megoldásokban. 

 

 

2.1. Bechtel  

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2011. *Weblink24 

 

A cég bemutatása: 

A Bechtel nemzetközi cég 13 éven keresztül megkapta Amerikában a vezető építkezési cég 

címet. Globális jelenlétük van mérnöki, építkezési és projekt menedzsment területeken. 

53000 alkalmazottat foglalkoztatnak közel 50 országban a világon. 

 

A cég kihívásai: 

Ahhoz, hogy sikeres egy legyen egy vállalat egy mai komplex, specializált piacon, mint 

amilyen a globális építkezés, ahhoz kreatív megoldások kellenek egyedi kihívások 

halmazára. A Bechtel-nek  különleges specializált és magasan képzett munkaerőre van 

szüksége, akiket gyorsan tud mozgósítani építkezési feladatok ellátására a világ 

különböző területein. Míg a nyelv és pénznembeli / időszerűség határok fennállnak, addig 

a Bechtel arra törekszik, hogy megértse a helyi piacok szükségleteit. A gyorsaságnak, 
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illetve időnek, mely alatt a cég specializált tehetségeket (munkaerőt) talál – mind belsőleg, 

mind külsőleg – drámai hatása van a profitabilitásra. 

 

E feladatokon és a globalizáció hozta kihívások felül, a Bechtel-nek még a nehéz gazdasági 

világhelyzet nyomásával is szembe kell nézni. Utóbbi faktorok azt a következményt 

hozták magukkal, hogy csökkentek a magasabb rangú vezetőkké válható tehetségek 

száma, illetve elérhetősége. Ebből az következik, hogy a cégnek igen körültekintő és 

óvatos azonosítást kell végeznie arról, hogy a jelenlegi alkalmazottak közül kik lennének 

képesek a jelenlegi pozíciójuknál nagyobb felelősséget vállalni kritikus üzleti ügyekben. 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM technológia. Megvásárolt modulok: Cél Menedzsment, Toborzó 

Menedzsment, Utódlás Menedzsment, Kompenzáció Tervezés, Teljesítmény 

Menedzsment, Alkalmazotti Profilírozás. 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

Integrált belső- és külső toborzóeszközök egyetlen alkalmazásban. Nagy-számú 

álláshirdetések feladása és a pozíciók betöltése könnyedén az integrált alkalmazáson 

keresztül. 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Még a nehéz gazdasági körülmények között is a cég 80 pozícióra talál megfelelő embert 

hetente. Minden egyes pozíció belső és külső felületeken is megjelenik, mely mutatja cég 

vágyát arra, hogy lehetőleg belülről léptessen elő, amikor az csak lehetséges.  

 

Peter Reeeves, a Bechtel HR technológiai vezetője szerint: „A technológia, mellyel minden 

információ egy helyen van, és valós időben elérhető betekintést nyújt a vezetőink számára 

a folyamatokba, vagyis a teljesítmény-növelési törekvések azokra a területekre 

fókuszálhatóak, melyeknél épp szükség van erre.” 

 

 

2.2. Black Hills Corporation 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2011. *Weblink25 

 

A cég bemutatása: 

A Black Hills Corporation nagykereskedelemként generál áramot, természetes gázt, olajat, 

szenet és egyéb jellegű energiát több mint 762000 felhasználónak a Középnyugaton 

Amerikában. Az 1880-as években létrehozott cég 127 éve folyamatosan a vezető közüzemi 
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szolgáltató Colorado-ban, Iowa-ban, Kansas-ban, Nebraska-ba, Dél-Dakotában és 

Wyoming-ban kiváló szolgáltatást nyújtva nagyszámú felhasználóinak. 

 

 

A cég kihívásai: 

A cég több kihívással néz szembe. Egyrészről belső növekedés és más társaságok 

felvásárlása során jelentősen növekedett. Ezen a területen szembe kellett nézni két 

különböző Tehetség Menedzselési Rendszer (Talent Management Systems – TMS) 

átláthatóságának, kezelésének és egyéb következményeinek nehézségével. Másrészről a 

cégnél dolgozó szakembereknek hosszú tanulási, fejlődési folyamatoknak kell 

megfelelniük, hogy megfelelő képesítéseket szerezzenek, és ebből kifolyólag hosszú 

pályafutást tudhassanak maguknak a cégnél. Ebből az a probléma következik, hogy adott 

időszakban nagy számban történnek a nyugalmazások, és természetesen ennek jelentős 

hatása a cég működésére több szempontból, mint például: a pozíciók betöltése, céges 

stratégiai és operatív tervek kivitelezése és végrehajtása.  

 

A bevezetett technológiák: 

Egyrészről: SAPSF HCM technológia: Teljesítmény Menedzsment, Cél Menedzsment, 

Kompenzáció, Toborzó Menedzsment, Karrier Fejlesztés Tervezés. Másrészről pedig: 

SuccessFactors Workforce Analytics and Planning (Munkaerő Analitika és Tervezés). 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

Az integrált toborzási technológiákon felül a Black Hills-nek eszközei lettek, hogy 

szimulálják a nagyszámú nyugdíjazás időszakjainak hatásait és számszerűsítsék azokat.   

Felfegyverezve a „Mi történik, ha…?” forgatókönyvekkel a cég képes lett olyan tervek 

létrehozására, melyek pro-aktívan kezelik a felmerülő problémákat. A számszerűsítés 

mellett dokumentálni is tudják így a Tehetség Menedzselési Stratégiáikat. 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Bob Myer alelnök és HR vezető szavai: „A következő hét évben a munkaerőnk 24%-a mehet 

nyugdíjba. Elkötelezettek vagyunk, hogy felkészültek legyünk erre a változásra és arra, hogy az 

alkalmazotti fejlődés és az utódlás ne jelentsen gondot.” 

 

 

2.3. Colt Group S.A. 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2011. *Weblink26 

 

A cég bemutatása: 
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A Colt Group S.A. Európa vezető információ-szállító platformja, mely lehetővé teszi 

vásárlói számára, hogy létfontosságú üzleti információkat szállítsanak, osszanak meg, 

dolgozzanak fel, és tárolják azokat. Vásárlói köre kiterjed a nagyvállalatokra, közép-

vállalkozásokra és a nagykereskedelmi piaci szereplőkre. A Colt 21 országban van jelen, 

39 európai nagyvárosban 17000 épületben találhatóak direkt hálózati szálai, melyeket 19 

Colt adatközpont köt össze. A cég abban különleges, hogy érezhető különbséget hoz 

vásárlói számára a tőke költségek csökkentése, a flexibilitás és az irányítás / 

ellenőrizhetőség tekintetében. 

 

A cég kihívásai: 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM technológia: 

2009: Teljesítmény Menedzsment, Cél Menedzsment, Kompenzáció Menedzsment 

2011: Toborzó Menedzsment, a belső tanulói portál (learning portal) összekötése a 

SuccessFactors moduljaival. 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

Az integrált toborzói rendszer 15 különböző toborzói folyamatot helyettesít egyetlen, 

konzisztens színvonalban világszerte. A rendszer eszközei lehetővé teszik a cég számára, 

hogy megvizsgálja munkaereje erősségeit, áttekinthesse, és könnyedén frissíthesse 

álláshirdetéseit, munkaerő követelményeit. Ezen felül, analizálhatja az alkalmazottak 

készségeit, mely eszköz segítségével előre jelezheti készültségüket az előléptetésekhez, és 

megtalálhatja potenciális belső és külső utódjait a felszabadult pozícióknak. Ezek az 

eszközök mind segítségére lesznek a cégnek terjeszkedési tervük megvalósításában, 

mégpedig úgy, hogy az alkalmazotti adatállományt kihasználva le tudja generálni a 

szükséges riportokat és analitikákat, melyek az utódlási folyamatokban és a „Mi van, 

ha..?” forgatókönyvekben is egyaránt hasznosak lesznek. 

 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Paul Musson HR ügyvezető alelnök szavai: „Cégünk szerint 1,4 millió eurót fogunk spórolni 

HR műveleteken 2011-ben. Ez annak köszönhető, hogy kombináltuk az egyszerűsített / racionalizált 

folyamatokat és a stratégiailag prioritásként tekintendő területek elérését. 

 

Szolgáltató vállalatként van egy optimális létszámunk és idő-érték rátánk, melyeket mindenképp 

elemezni és tervezni kell benchmarking eszközökkel a költségek és az átfutási idő számbavételével. A 

lehetőség, hogy cégünknek időszerű és tartalmas mutatókat nyújtsunk egyfajta pro-aktív módon egy 

megfogható különbség számunkra abban, hogy hatásosan cselekedjünk, elérjük a kitűzött célokat 
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mind egyéni, mind vállalati szinte és jobban kihasználhassuk belső alkalmazotti körünk (internal 

talent pool) erejét.” 

 

 

 

 

2.4. Hilti Corporation 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2011. *Weblink27 

 

A cég bemutatása: 

A Hilti cég világszerte ismert márkanév a globális építőipari szektorban. A cég teljes 

egészében vertikálisan integrált. Ez az egyedi struktúra lehetővé teszi a Hilti számára, 

hogy innovatív, vezető megoldásokat használjon, melyek igazi értékeket képeznek. A Hilti 

1941-ben indul családi vállalkozásként. 60 évvel később már 20000 alkalmazottat 

foglalkoztatnak több, mint 120 országban. 

 

A cég kihívásai: 

2006-ban a Hilti beindította Vision 2015 programját, mely egy agresszív növekedési 

stratégiát takar, amitől azt várták, hogy megduplázza éves profitjukat, és kevesebb, mint 

10 év alatt 30000-re nőjön munkavállalóik száma.  

 

A bevezetett technológiák: 

A Hilti az SAPSF HCM megoldást választotta – felhő (cloud) alapú szolgáltatás keretében. 

A megvásárolt modulok: Cél Menedzsment, Teljesítmény Menedzsment, Alkalmazotti 

Profil Menedzsment, Utódlás Menedzsment, illetve 2011-ben a Toborzó Menedzsment 

modul kipróbálása (trial) is elindult. 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

A munkaerő állományról a SuccessFactor rendszer bevezetése után pontos adatok állnak 

rendelkezésre valós időben, mely eredményeképpen a cég döntéshozó képessége soha 

nem látott információ-támogatással működik. A 360 fokos áttekintés segít a Hilti-nek a 

vezetői pozíciók betöltésére alkalmas személyek megtalálásában, illetve megtalálni a 

hiányosságokat, és ez által összekapcsolni a munkavállalók tanulási folyamatait az üzlet 

szükségleteivel. 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Eivind Slaaen, rangidős HR ügyvezető alelnök szavai: „A Hilti-nél abban hiszünk, hogy 

cégünk legnagyobb értékei az embereink. Ezért, mikor kitűztük agresszív növekedési stratégiánkat, 

és elterveztük, hogy 30000-re növeljük munkavállalóink számát, akkor biztosítanunk kellett, hogy 
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mindannyian egy irányba megyünk. A SuccessFactors megoldás segített nekünk garantálni, hogy 

az egyéni célok találkozzanak az üzleti célokkal, ezek teljesen érthetően legyenek kommunikálva, és, 

hogy az egyéneknek meglegyen a megfelelő készségük, hogy elérjük céljainkat. Röviden: a rendszer 

segített nekünk, hogy sikert építsünk.” 

 

 

2.5. Leggett &Platt 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2011. *Weblink28 

 

A cég bemutatása: 

A Leggett & Platt egy szerteágazó gyártással foglalkozó cég. 19000 alkalmazottat 

foglalkoztatnak 18 országban 140 telephellyel a világon. 2010-es eladási bevételük 3,6 

amerikai dollár volt. 

 

A cég kihívásai: 

A cég évtizedek óta gyors növekedést tudhatott magáénak, viszont 2007-ben részvényeik 

értéke stagnálni kezdett, és ahhoz, hogy a részvényárakat, illetve a céget újra fejlődési 

pályára állítsák, új stratégiát dolgoztak ki. Az új stratégia része volt, hogy kiváló 

alkalmazottak dolgozzanak a cég minden szintjén. A veszély, hogy a végrehajtó 

szervekben szakértelemhiány keletkezik, a vezérigazgatót arra juttatta, hogy fel kell 

fejleszteni az egész vállalatot munkavállalóik minőségét illetően. Emellett a cégnek ugyan 

volt egy toborzást támogató szoftveres alkalmazása, viszont ez nem nyújtott betekintést a 

belső alkalmazottak adataiba, vagyis az előléptetés, a belső alkalmazottak átcsoportosítása 

egy megüresedett pozícióra, stb.. mind nehezen kezelhető szituációk voltak, nem beszélve 

a dolgozók munkája eredményességének nyomon-követéséről. Egy másik kiemelten 

fontos HR stratégiai szempont az volt, hogy a Tehetséggondozók (Talent Advisors) és a 

Felvételi Vezetők (Hiring Managers) között nem létezett használható kommunikációs 

csatorna, így nem tudták egymást támogatni felvételi és egyéb HR kérdésekben. 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM technológia. Megvásárolt modulok: Toborzó Menedzsment, Teljesítmény 

Menedzsment, Cél Menedzsment és Utódlás Menedzsment. 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

A cég saját céljának felállította 75%-ban első osztályú munkavállalók felvételét. Ezt el is 

érte. Másik magának állított célja az volt, hogy növelje a Tehetséggondozók (Talent 

Advisors) termelékenységét és hatékonyságát. Ezt elérte, ráadásul a SuccessFactors 

bevezetése utána 65%-al nőtt a Tehetséggondozók és a Felvételi Menedzserek közti 

támogatás. Az üzleti eredményeket tekintve a HCM megoldás indítása után 68%-os Teljes 
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Részvénytulajdonosi Hozamot (Total Shareholder Return) értek el, ami 46% volt az előző 

időszakban. Mivel a megoldás és HR részleg bizonyított, így mára a cég a HR csapatot 

stratégiai partnereként tekinti, melynek hatása túlmutat a vállalati szférán, leér egészen az 

ágazati szintig egy új, pozitív fejlődést teremtve. 

 

 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Aileen Gronewold, személyzeti alelnök szavaival: „A SuccessFactors Toborzóval a felvételeink 

minősége sokkal jobb és a Felvételi Menedzsereink imádják a rendszert.” 

 

 

2.6. HEB Mexico 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2012. *Weblink29 

 

A cég bemutatása: 

A H-E-B vállalatot Florence Butt alapította 1905-ben, Texas-ban. 1924-ben kezdtek 

terjeszkedni. A mexikói piacon 1997-ben kezdtek el működni. Mára 7300 alkalmazottat 

foglalkoztatnak a kiskereskedelmi szektorban. 

 

A cég kihívásai: 

A H-E-B-nek nem volt semmilyen rendszere HR területen, így elavult alkalmazotti 

információik voltak papír alapon. Az egyes pozíciók nem voltak összehangoltak. Elavult 

folyamatokat használtak, hogy az alkalmazotti viselkedést rögzítsék, nem beszélve arról, 

hogy mennyi többlet időt jelentett a folyamatok végrehajtása és kísérése a papír alapon 

működő HR tevékenységek miatt. 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM rendszer: megvásárolt modulok: Teljesítmény Menedzsment, Cél 

Menedzsment, 360 fokos véleményezés, Utódlás Menedzsment és Toborzó Menedzsment. 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

A SuccessFactors rendszer segítsévégel a cég képes volt átváltozni egy kielégítő HR üzleti 

egységgé. Minden alkalmazottnak megvannak az üzleti és fejlődési céljai. Egy 

komprehenzív teljesítmény-menedzsment lépett életbe, pozíciókra lebontva. A vezetőknek 

és a nagypotenciájú alkalmazottaknak (high-potentials) fejlődési tervek adatottak meg az 

információkból kifolyólag. Az adatok rendelkezésre állása most már támogatni tudja a 

döntéshozást. Kialakult egy könnyű folyamat a belső alkalmazottak közül való 

toborzáshoz. 
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Az eredmények összefoglalva: 

Guillermo Varela, HR igazgató szavaival: „Ha az alkalmazottai a legnagyobb értékek a cég 

számára, biztosítsuk, hogy így is érezzék…” 

 

 

 

2.7. Dentsply 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2012. *Weblink30 

 

A cég bemutatása: 

A Dentsply Internation Inc. vezető gyártó és forgalmazó a fogászati és egyéb 

egészséggondozási termékek területén. A cég elhivatott az innováció és a professzionális 

kooperáció területén. Ez azt eredményezte, hogy több mint egy évszázada növeli 

portfólióját a márkás fogyasztási cikkekben és kiseszközökben. 13000 alkalmazottjuk van 

több, mint 120 országban. A cég főhadiszállása az Egyesült Államokban található. 

 

A cég kihívásai: 

2011-ben a cég történetének eddigi legnagyobb felvásárlását vitte véghez az Astra Tech AB 

vállalat megszerzésével. Következésképpen a cég alkalmazottainak száma 20%-al 

megnövekedett. A HR területén prioritássá vált a globálisan integrált, konzisztens, 

információ-vezérelt hozzáállás. Igen nagy feladat előtt állt a vállalat, mivel korábban 

például 56 különböző bérszámfejtési rendszert használtak. A sokfajta HR rendszer 

használatából számos hibás adat (elemzés, döntési javaslatok, stb.) született, s ez 

természetesen negatív irányba befolyásolta a cég stratégiai döntési folyamatát, és magát a 

kialakuló stratégiát. Ekkor a Dentsply felismerte, hogy módszeres munkaerő tervezésre 

van szüksége, mivel a jelenlegi rendszerük nem enged betekintést a jelenlegi munkaerő 

elemzéséhez, nem nyújt információt az előrelátható belső munkaerő kínálatról. Más 

szavakkal, a Denstsply HR folyamatokra vonatkozó eddig is létező sztenderdjeit ki kellett 

egészíteni a céltudatosabb végrehajtással. 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM megoldás, melyet a cég Densply Connections-nek nevezett el. Megvásárolt 

modulok: Alkalmazotti Központ (Employee Central), Teljesítmény menedzsment, 

Toborzás, Kompenzáció 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

A jelen esettanulmány átfogó HR jellegű, és emiatt az új rendszer leírása csak néhány 

toborzási eszközt tartalmaz. Az automatizált utódlás-tervezés is említést kapott, mint 
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belső HR toborzói eszköz. A HR menedzserek képessé váltak tudatos munkaerő 

szükségletekkel kapcsolatos döntéseket hozni az új szoftveres eszközök (analizálás, 

összehasonlítás, stb.) segítségével.  

 

Az esettanulmány megállapítja, hogy a cég jelentős idős és költségmegtakarításra 

számíthat, mivel erejüket az értékteremtő menedzsmentre és HR innovációkra tudják 

fordítani. Ez annak köszönhető, hogy maguk mögött hagyták a rengeteg problémát okozó, 

manuálisan vezérelt, 56 különböző (és alapvetően különálló) HR rendszer és a hozzájuk 

tartozó adatállomány alkalmazását. Az új rendszer hatására a kollégák könnyedén tudnak 

információt cserélni. A rendszer támogatja 48 országon keresztül a különböző nyelvek és 

más határok okozta különbségek megoldásait, és globális, konzisztens rendszer nyújt a 

felhasználók számára.  

 

Az eredmények összefoglalva: 

Paula Caya, vállalati HR igazgató szavaival: „A SuccessFactors-ra partnerként tekintünk, mely 

eleget tesz arra irányuló magas elvárásainknak, hogy hatékony globális munkaerőt fejlesszünk. A 

rendszer implementációja során a SuccessFactors bizonyította képességét, azt, hogy érti a Dentsply 

jövőét illető elképzeléseinket. Várjuk a további közös munkát velük, hogy elérjük munkaerő-

menedzsmentünk céljait az elkövetkező években.” 

 

 

2.8. HCR ManorCare 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2012. *Weblink31 

 

A cég bemutatása: 

HCR ManorCare rövid és hosszú távú egészségügyi, gondozási feladatokra toboroz 

ápolási, terápiás és egyéb hiányterületi szakembereket. Működési területe: Észak-

Amerika.  

 

A cég kihívásai: 

A cégnek évente 30000 alkalmazott kell toboroznia szolgáltatásaik területeire.  Eddig főleg 

újsághirdetések alapján toboroztak, melyek számos szervezési feladatokkal jártak, 

költségesek voltak. Toborzási struktúrájuk decentralizált volt, illetve karrier weboldaluk 

nem kezelte a passzív jelöltek ügyét, vagyis, csak a sikeres jelentkezők adatai voltak 

felhasználhatóak a rendszerben, a többiek adataihoz nem biztosított megfelelő 

hozzáférést. 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM technológia: Recruiting Marketing (Toborzó Marketing) modul. 
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A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

A SuccessFactors rendszer moduljának bevezetésével, elkezdődtek a pay-per-click (PPC / 

kattintás alapú), illetve az egyéb módon szponzorált internetes hirdetések a 

kulcsfontosságú földrajzi területeken. A hirdetéseket egy back-end dashboard (SAP 

elnevezés: Recruiting Dashboard) támogatja. Back-end Dashboard alatt olyan 

alkalmazásról beszélünk, mely egy szoftvert takar a hirdetések és azok különböző 

elemzésinek kezelésére. A rendszer segített megtalálni a pozíciók betöltéséhez a helyes 

internetes keresési kulcsszavakat (internet keywords), és meghatározni a rendelkezésre 

álló internetes források (állásportálok, hirdetési felületek, egészségügyben működő cégek, 

stb..) relatív értékét. A passzív jelöltek immár könnyen fel tudtak iratkozni a cég releváns 

hírlevelére, így folyamatosan információhoz juthattak az aktuális állásokról. Az új 

technológia hatására a HCR ManorCare 90%-al tudta növelni állás jelentkezőinek számát, 

mialatt 50%-al tudta csökkenteni az egyes felvételek költségét. Az eredmények hiánya és 

az alacsony megtérülés miatt megszűntették hirdetéseiket az újságokban. Fejleszteni 

tudták a jelentkezők felhasználói élményét a rendszerben. Létre tudtak hozni, és 

folyamatosan növelni egy jelentős tehetség közösséget / bázist, és hozzátartozó csatornát 

(Talent Pipeline). A rendszer lehetővé tette, hogy a cégnek komplett beszámolói legyenek 

a munkaerő utánpótlási források működésére vonatkozólag állás és egyúttal 

álláshirdetésre jelentkezők szintjén is. 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Anette Foght, a nemzeti toborzás igazgatója szavaival: „A SuccessFactors segített cégünknek 

beazonosítani, fejleszteni és nyomonkövetni új toborzói csatornákat, melyekkel növelni tudtuk a 

HCR ManorCare iránt érdeklődő álláskeresők számát jelentős költségcsökkentés mellett. A 

különböző források - álláskeresők megtalálása csatornánként – teljesítményébe való betekintés kulcs 

faktor számunkra. Cégünknél minden faktort mérünk igen részletes elemzésekkel. A SuccessFactors 

használatával képesek vagyunk ezeket a szigorú sztenderdeket és méréseket alkalmazni a 

toborzásban.” 

 

 

2.9. United Breweries Limited 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies *Weblink32 

 

A cég bemutatása: 

A United Breweries Limited India legnagyobb sör gyártó cége. Piaci részesedése 55%. Az 

UBL 90 éve részesen az indiai sörgyártásnak, mely történetet 1915-ben kezdték el 5 

sörfőzdével Dél-Indiában. Mára 19 saját főzdéjük van, melyek menedzselése mellett 

szerződésben állnak más főzdékkel. Premium márkájuk, a „KingFiser”, India vezető 
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sörmárkája és további 52 országban érhető el. A Heineken Group (Heineken) 37,5%-os 

tulajdonban van jelen a cégben, mely kooperációnak köszönhetően igényes sör-porfóliót 

szolgáltatnak nemzeti és nemzetközi márkákból az indiai piac számára. 

 

 

 

 

A cég kihívásai: 

Az UBL egyik kihívása a szervezetben zajló folyamatok és az adatok kezelésének 

standardizálása volt, másik kihívása pedig az, hogy a vezetőséget HR üzleti intelligencia 

és analitikai szoftverrel lássák el, melyek felfedik az alkalmazotti teljesítménnyel és a 

toborzással kapcsolatos trendeket abból a célból, hogy fejleszteni tudják döntéshozásukat 

a legfelsőbb szinten. 

 

Emellett a szervezet számára világossá váltak az egymáshoz hozzátoldott szoftveres HR 

alkalmazások (bolt-on HR applications) olyan negatív hatásai, mint például: nem kielégítő 

biztonság, felhasználó-kezelés, hitelesítés és adatkezelés, vagy éppen a webes környezettel 

járó túlzottan nagy költségek. 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM megoldás. Megvásárolt modulok: Teljesítmény és Cél, Utódlás és Fejlesztés. 

Toborzás. 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

Az új rendszer segítségével az UBL egy könnyen kezelhető, integrált, gyorsan 

implementálható platformot kapott, mellyel lehetővé vált az alkalmazottakhoz köthető 

tranzakciók lehetősége, illetve az intelligens elemzés. 2011-ben a Cél és Teljesítmény 

modulokat rekordidő alatt sikerült implementálni. Javult a célmeghatározás, csak 3 

hónapot vett igénybe az implementáció és az adaptáció. Emellett jobban bele lehet látni a 

teljesítménytrendekbe a szervezeti különböző szintjein és funkciói között. 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Mr. Joseph Noronha, HR ügyvezető alelnök szavaival: „A SuccessFactors eddig hatásos. Ez az 

a teljesítmény menedzsment technológia, amit kerestünk. Jelenleg egy jobb platformon vagyunk az 

elemzés, a jelentések és kulcs alkalmazotti életciklus események szempontjából.” 

 

 

2.10. Hasbro 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies *Weblink33 
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A cég bemutatása: 

A Hasbro a világ egyik legnagyobb játékgyártó vállalata 5900 alkalmazottal világszerte. 

Főhadiszállásuk az Egyesül Államokbeli Pawtucket-ben van Rhode Island-en. 

 

 

 

A cég kihívásai: 

A Hasbro karrier oldalán kizárólag az elérhető állásokat listázta, melyből több hátrányuk 

is származott. Például nem tudták az álláskeresőket mélyebben megismertetni a cég 

kultúrájával, összekötni őket az álláshirdetésen túl a cég egyéb aspektusaival. Oldaluk 

nem nyújtott interaktív felületet, mely a mai világban megszokott egy leendő 

munkavállalótól. Hiányzott jelenlétük az internetes közösségi oldalakról (Facebook, 

Twitter, Youtube..), melynek eredményeképpen nem értek el olyan internetes helyeken 

álláskeresőket, amiket a világon a legtöbben használnak. 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM megoldás. Megvásárolt modulok: Toborzási Marketing 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

2011. szeptember 1. és 2012. június 1. között a Hasbro karrier oldala 655000 látogatót 

vonzott, melyből 22000 regisztrált a Tehetség Bázisukba. Ami a mobil karrier oldalt jelenti, 

elkezdték a mobilon jelentkezők alkalmazásba vételét. Miután 2 különböző csatornán 700 

dollárt költött a cég egy megnyílt HR pozíció betöltésének hirdetésére, a SuccessFactors 

analitikáján keresztül láthatták, hogy az egyik csatorna egyértelműen jobban teljesített, 

mint a másik – ez a fajta költséghatékony információ előzőleg nem volt elérhető a cég 

számára. 

 

Az eredmények összefoglalva: 

John L. Pothin alelnök szavaival: „Az új karrier oldalunk sokkal többet nyújt számunkra, mint 

egy listát a nyitott pozícióinkról. Hajtóereje a toborzásnak, támogat egy erős foglalkoztatási márkát, 

és bátorítja az álláskeresőket, hogy többet kattintsanak, hogy további információkra leljenek.” 

 

 

2.11. Welcome Break 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2012. *Weblink34 

 

A cég bemutatása: 
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A Welcome Break 1960-ban kezdte működését, mint autópályák mentén szolgáltatásokat 

és hoteleket nyújtó, illetve üzemeltető társaság. Mára az Egyesült Királyság második 

legnagyobb szolgáltatója és hotelüzemeltetője lett a területen. 

 

A cég kihívásai: 

2009-ben a cég úgy döntött, hogy világmárkákat vesz fel profiljába, például: saját kávéja 

helyett Starbucks kávét árul, illetve egyéb kiskereskedelmi világmárkákat fog forgalmazni. 

Céljuk az volt, hogy legalább olyan minőségű szolgáltatást nyújtsanak, mint a márkák 

saját boltjai például: KFC, Burger King. A SuccessFactors rendszer bevezetése előtt 

papíralapon intézték HR ügyeiket, egyedül a bérszámfejtés volt az a terület, mely 

központilag tárolt információkat alkalmazottaikról. Az a döntés is megszületett, hogy a 

decentralizált vállalati struktúrát centralizálttá tegyék, és olyan rendszert hozzanak létre, 

mely világos célokat és vállalati kultúrát mutat, illetve támogatja az alkalmazottakat 

például: karrierútjuk fejlődésében. 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM megoldás. Megvásárolt modulok: Toborzói Menedzsment, Teljesítmény és 

Célok, Utódlás és Fejlődés, Jam, Alkalmazotti Központ. 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

Az új technológiai eszközök hatásaként az esettanulmány nem ír le részletes toborzói 

változásokat. Röviden említi, hogy belső toborzással az állások 25%-át töltik be.  

 

Az eredmények összefoglalva: 

Karl Jolly, HR igazgató szavaival: „A SuccessFactors sokkal több, mint egy HR rendszer. 

Tudtuk, hogy segíteni fog nekünk abban, hogy cégként a következő szintre jussunk a stratégiai 

üzleti végrehajtással.” 

 

 

2.12. Sonova Group 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2012. *Weblink35 

 

A cég bemutatása: 

A Sanova Csoport innovatív hallástechnikai eszközökkel foglalkozik. 8000 alkalmazottjuk 

van, több mint 90 országban. Gyártóüzemeik főleg Svájcban, Vietnamban és Kínában 

találhatóak. Saját nagykereskedelmi hálózattal rendelkeznek, ezen felül önálló 

forgalmazókon és kiskereskedelmi üzleteken keresztül is értékesítenek. 

 

A cég kihívásai: 
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A Sonova Group-nak szüksége volt egy globális, integrált rendszerre, mellyel és melynek 

eszközeivel kulcsfontosságú információkat kapnak a vállalat funkcióiról, mint például a 

HR funkcióról. A különböző országokban különböző HR rendszerekkel dolgoztak, 

melyből a kritikus adatok kinyerése akár hetekbe tellett a vállalatot és alkalmazottait 

érintő döntésekhez. Sok országban még papír alapon dolgoztak, mely természetesen 

hátrány volt a döntések meghozásához és a vállalatot átfedő naprakész információk 

hozzájutásához. 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM megoldás. Megvásárolt modulok: Teljesítmény és Célok, Utódlás és 

Fejlesztés, Alkalmazotti Központ, Toborzói Menedzsment, Munkaerő Analitika 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

Az új rendszer segítségével a cég képes lett megjelölni kulcspozícióikat és figyelemmel 

kísérni az elképzelhető utód fejlődését. Ezen felül a vezetés képes lett követni és 

jóváhagyni a felvételi eljárásokat és követni azok sikerességét. 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Carine Brandle, Rendszer és Folyamat Specialista (Vállalati HRM) szavaival: „A 

SuccessFactors a HR kezébe adja a kormányt és lehetővé teszi számunkra, hogy közvetlen, erős 

behatásunk legyen az üzletre.” 

 

 

2.13. DZ Bank AG 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2012. *Weblink36 

 

A cég bemutatása: 

A BZ Bank AG Németország egyik legnagyobb bankja saját irodákkal és közel 1000 

független partner-bankkal. HR csapatuk számos díjat nyert innovációjuk értékének 

elismeréseképpen és hozzásegíti a céget, hogy fenntarthassa vezető szerepét a bank 

szektorban. 

 

A cég kihívásai: 

Más társaságokkal szembeni előnyüket jelentette, hogy a cég már 15 év használja az SAP 

HCM megoldását. Véleményük szerint az alkalmazottak elvárják manapság a strukturált 

HR megoldást a banki szektorban. Céljuk a fejlődésben, hogy szigorítsák a HR 

folyamataikat, megbízhatóbb és átláthatóbb adatokat kapjanak. Ezen felül összekössék 

munkatársaikat könnyen önkiszolgáló funkciókkal – amilyen gyorsan csak lehet. 
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A bevezetett technológiák: 

SAP SuccessFactors HCM megoldás. Megvásárolt modulok: Teljesítmény és Célok, 

Toborzói Menedzsment 

 

 

 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

Létrejött a cég karrier portálja, ahol a jelentkezők rögzíthetik adataikat, melyet a cég 

rendszere adatbázisban rögzít. Így a jelentkezések könnyen összehasonlíthatók. Mivel a 

cég felhő alapú szolgáltatást választott, így a keresés, az alkalmazottak kiválasztása 

gyakorlatilag automatikusan fut. A HR részleg gyorsan fel tudja dolgozni a 

jelentkezéseket, majd továbbítani őket a megfelelő menedzsereknek. Ezen felül a cég az új 

rendszer segítségével néhány nap alatt tudja a jelentkezőket értesíteni, amennyiben nem 

őket választják egy adott pozícióra.  

 

Az eredmények összefoglalva: 

Dominik Kaiser, HR Adminisztráció és Szolgáltatás vezetőjének szavaival: „A 

SuccessFactors Toborzói Menedzsmentel néhány nap alatt képesek vagyunk megfelelő tudású 

jelölteket azonosítani, és jobb fókusszal megközelíteni a teljes felvételi eljárást. Mindezek előre 

helyeznek minket a legjobb tehetségekért folyó versenyben.” 

 

 

2.14. Integrity Staffing Solutions 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2012. *Weblink37 

 

A cég bemutatása: 

Az Integrity Staffing Solutions 11000%-os növekedést tudhatott magának működése első 5 

évében. Az Inc. Magazine Amerika második leggyorsabban fejlődő magán vállalatának 

jelölte őket. Fő partnerük az Amazon.com. Az Amazon.com számára minden évben több, 

mint 60000 embert közvetítenek az ünnepek alatt.  

 

A cég kihívásai: 

Ahhoz, hogy az Amazon.com számára megfelelő munkaerőt biztosítsanak, a tradicionális 

megközelítések nem voltak már elegendőek, és a profitabilitást is fenyegették. 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM megoldás. Megvásárolt modulok: Toborzói Marketing 
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A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

A SuccessFactors rendszer dedikált stratégiai oldalakat hozott létre az Amazon.com 8 

telephelyére igazítva. Ezeket az oldalakat integrálta a már meglévő jelentkezői követési 

rendszerrel. Egy átfogó stratégia részeként a rendszer segítségével Web 2.0 toborzói 

csatornákat kezdtek el használni. Az állásokat automatikusan betette a rendszer a 

keresőrendszerekbe és a hozzájuk kapcsolódó oldalakba. Kattintás alapú PPC (Pay Per 

Click) hirdetéseket helyeztek el az interneten, offline média marketingbe kezdtek, mobilon 

és közösségi oldalakon toboroztak, és eseményeket hoztak létre. Bevezették az 

újratoborzást, illetve az alkalmazotti ajánlási programot. Ezek hatására nagyban nőttek a 

következő mutatók: weboldal látogatók (285%-al), jelentkezések (243%-al), Tehetség Bázis 

373%-al), keresőrendszerekből jövő forgalom (650%-al), összesített forgalom (54%-al), a 

karrier oldal látogatottsága (212%-al). Így egy gazdag Tehetség Közösség (Talent 

Community) alakult ki, mely mögött előrehaladott analitikai eszközök és átlátható web-es 

megjelenés szolgáltatta a folyamatos fejlődést és az erőforrás allokációt. 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Todd Bavol a cég vezérigazgatója szavaival: „Hasznosítva a hihetetlen technológiájukat és 

szakértelmüket, a cégünk képes volt több mint 60000 időszakos szerződésest alkalmazni egy 8 hetes 

időintervallumban – nem kis bravúr. Ezen felül, most sikerült értékes információt gyűjtenünk a 

jelentkezői bázisunk ”vásárlási szokásairól”. Most már megvan a tudásunk, mely jelentősen 

csökkenteni fogja a hirdetésre fordított költségeinket ebben az évben.” 

 

 

2.15. Novo Nordisk 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2012. *Weblink38 

 

A cég bemutatása: 

A Novo Nordisk vezető szerepet tölt be a cukorbetegek ápolásában. A cég 89 éves múltra 

tekint vissza innovatív tevékenységük területén. A cukorbetegek ápolásán kívül más 

egészségügyi területeken is vezető szerepet töltenek be, mint például: a hormonterápia. 

Részvényeiket a koppenhágai és a new york-i tőzsdén is jegyzik. 

 

A cég kihívásai: 

A cég folyamatos nagymértékű növekedésben van egy olyan területen, melyre szigorú 

szabályozások vonatkoznak, magasan képzett szakemberekre van szükség erősen 

specializált pozíciók betöltésére. 85%-át a megüresedett pozícióknak fejvadász cégeken 

keresztül toborozta a cég, mely módszer igen költséges volt, és egy-egy pozíció betöltése 

átlagosan 5-7 hónapot vett igénybe. Ennek következtében a megüresedett pozíciók a 

termelékenység csökkenését is magukkal hozták. 
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A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM megoldás. Megvásárolt modulok: Toborzói Marketing 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

Köszönhetően a megvásárolt technológiának és a SuccessFactors csapat támogatásának 

létrejött a cég Tehetség Bázisa, mely négy év alatt már több mint 200 000 tagot számlálhat. 

40%-al csökkent a pozíciók betöltésének ideje, 47%, illetve 90%-al pedig a fejvadász cégek 

alkalmazásának költsége (pozícióspe4cifikumot tekintve) – 350 fejvadász cégből mára 35-

tel dolgoznak együtt, melyeket specializált területekre és jobb tárgyalási feltételekkel 

tudnak alkalmazni. A felvételek minősége 35%-al javult. 

A Novo Nordisk ezen felül kiállításokon és egyéb eseményeken is toboroz. Ehhez a 

SuccessFactors szoftveres megoldásokkal is hozzá tudott járulni, mely lehetővé tette, hogy 

az érdeklődők az események helyszínén tudjanak jelentkezni a Novo Nordisk karrier 

rendszerébe. 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Michael Hakeem HR menedzser szavaival: „Az eredmények, amiket a SuccessFactors Toborzói 

Marketinggel eddig elértünk, igen figyelemre méltóak a költségcsökkentés, a növekvő 

termelékenység, és a működési betekintést illetően.” 

 

 

2.16. Time Warner Cable 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2012. *Weblink39 

 

A cég bemutatása: 

A Time Warner Cable az Egyesült Államok egyik legnagyobb videó, nagy sebességű adat 

és hang szolgáltatója több mint 15 millió ügyfelet összekötve. Szolgáltatásaik kiterjednek 

mind a privát, mind a céges szférára a legkisebb cégektől a legnagyobbakig. 

 

A cég kihívásai: 

A cégnek szükségessé vált kialakítani Tehetség Bázisát, fejleszteni álláshirdetéseik 

megjelenését, keresőrendszer optimalizálásukat (SEO – Search Engine Optimization). 

 

A bevezetett technológiák: 

SAP SuccessFactors HCM megoldás. Megvásárolt modulok: Recruiting Marketing 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 
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A korábbi hibrid rendszert felváltva a SuccessFactors technológiának köszönhetően 

létrejött egy integrált karrier rendszer, és lehetővé váltak az állások automatizált 

megjelenései is az interneten. Az egyes megjelenéseket teljesítménymérő szoftveres 

eszközökkel kötötték össze, melyből valós időben vált lehetővé az egyes csatornák 

teljesítményének megtekintése. Létrejött továbbá a cég Tehetség Bázisa, mely konzisztens 

felhasználói élményt nyújt a jelöltek számára. Az egyes állások látogatottsága 207, illetve 

605%-al nőtt 2011 februárjában, illetve márciusában. 2011 szeptemberére 317245 

látogatóból 31883 állásjelentkező lett. A rendszer Facebook-kal való integrációjának 

köszönhetően további potenciális jelölteket értek el, melyből 28 embert felvettek a cég 

alkalmazásába. Összességében a Tehetség Bázisba több mint 176000 tagot vonzottak a 

toborzói eszközök, mely tagokból több mint 87000 visszatérő jelentkező. 

 

2.17. Bon Secours Health System 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2012. *Weblink40 

 

A cég bemutatása: 

A BSHS egy nagykiterjedésű non-profit katolikus amerikai egészségügyi rendszer, melyet 

a Bon Secours papi rendek szponzorálnak. 19 kórházat, 1 pszichiátriai kórházat, 5 ápolói 

létesítményt és egyéb egészségügyi helyeket üzemeltetnek, illetve szolgáltatásokat 

nyújtanak a területen. Több mint 22000 alkalmazottal Amerika 6 államában segítik az 

embereket főként a Keleti Parton. 

 

A cég kihívásai: 

A Bon Secours számára komoly problémává vált, hogy különböző telephelyeiken 

különböző HR és kapcsolódó rendszerek futottak, melyek nem voltak egymással 

összeköttetésben, sőt az egyes telephelyek egyéni szoftveres megoldásokkal dolgoztak. 

Ennek következményeképpen duplikált álláshirdetések, hasonló pozíciók különböző 

módon való hirdetései jelentek meg a publikált helyeken. Előbbiek és a források 

hatékonyságának követésének hiánya aránytalanul nagy költségekkel járt, és nem 

hatékony toborzói módszereket eredményezett. 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM megoldás. Megvásárolt modulok: Toborzói Marketing 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

A SuccessFactor technológiának köszönhetően az álláshirdetések publikációja 

automatikussá vált több online csatornára. Létrejött egy Tehetség Bázis több, mint 90000 

feliratkozóval. A karrierportálnak és a keresőrendszer optimalizálásnak köszönhetően első 

oldali Google helyezéseket értek el a cég oldalai, 40%-al nőtt a keresőrendszerekből jövő 
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látogatók száma. Hat hónap alatt több, mint egy millió látogatót követett a rendszer, 

melyből 100000 feletti számban volt jelentkező az állásokra. Ebből 50000 megfelelő 

jelentkezőt azonosítottak a cégnél, mely 4000 interjúhoz, 1600 felajánlott álláshoz, végül 

pedig 1500 felvételhez vezetett. A követése rendszernek köszönhetően lehet látni, hogy 

melyik csatorna hogy teljesít, honnan érkeznek a legmagasabban képzett jelöltek. A 

rendszer használatával csökkente a nyomtatott hirdetési, a fejvadász költségek, és jobb 

média döntések születtek. Pontos képet nyújt a rendszer az egyes jelentkezők, illetve az 

egyes felvételek költségeiről. Az új technológia részeként mobil szolgáltatás is útjára 

indult, ami 2200 látogatót köt össze, melyből 80 ember jelentkezett valamely állásara / 

állásokra mobiltelefonja segítségével. 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Seth Lee, alelnök, Tehetség Megszerzés szavaival: „A SuccessFactors lehetővé tette 

számunkra, hogy egyeztessük az állásainkat a jelentkezők adataival, ezáltal egy tölcsér jött létre, 

mely minden információval kiszolgál minket onnantól, hogy a látogatók elérik oldalunkat, egészen 

odáig, hogy valakit felvettünk. A forrás adatok láthatósága nyomán tudjuk, hogy honnan jönnek a 

jelöltek, és hova érdemes fókuszálni a toborzási stratégiáinkat. A SuccessFactors eltörli a földrajzi 

határokat, így lehetővé téve a jelöltek számára, hogy több állásra jelentkezzenek egyszerre. Párosítva 

egy kollaboratív mérési eszköztárral lehetővé vált számunkra, hogy több jelöltek generáljunk az 

egyes állásokra és megértsük toborzásunkhoz a legjobb forrásokat.” 

 

2.18. Platronics 

 

Megjegyzés: ezt az esettanulmányt a SuccessFactors a toborzói kategóriába sorolta, viszont 

inkább nevezhető egy általános összefoglalónak, mint esettanulmánynak a konkrét 

technológiai változások és azok hatásainak ismertetése hiányában 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2012.01. *Weblink41 

 

A cég bemutatása: 

A Plantronics kommunikációs headset-ek gyártásával foglalkozó cég. Gyártják például: a 

Clarity márka hallássérültek számára kifejlesztett készülékeit, sms telefonjait, 

vészhelyzetet jelző rendszereit (emergency response systems) és mobiltelefon head-

seteket. 

 

A cég kihívásai: 

Ahogy a Plantronics átalakította cégét egy világszerte jelen levő, szoftver alapú egyesített 

kommunikációs céggé, úgy átalakította megközelítéseit is az értékesítés és ösztönzés 

területén. A cégnek egy olyan technológiai megoldásra volt szüksége, amely „betömi a 

következő lyukakat”:  
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 A korábbi profit megosztási modellről való áttérés a teljesítmény alapú bérezés 

modelljére, 

 A célok jobb összehangolása 

 Egy olyan rendszer jelenléte, mely a jutalmazást és juttatást a közreműködés 

alapján állapítja meg  

 

 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM megoldás. Megvásárolt modulok: Toborzói Menedzsment, Teljesítmények és 

Célok, Kompenzáció, Utódlás és Fejlődés 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

A Plantronics a következő eredményeket érte el: 

 100%-os megfelelés a teljesítmények felmérésében 

 Előrelátás a meghatározható mennyiségű adatok szerint, hogy a célokat akár év 

közben is módosíthassák a releváns faktorok alapján, mint például: üzleti gazdaság 

és előálló lehetőség. 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Patricia Waters, HR alelnök szavaival: „A SuccessFactors-szal minden alkalmazott érzékeli 

idejének legjobb kihasználást a céloktól függvényében, és tudják, hogy a munkához való 

hozzájárulásuk alapján jutalmazzuk és kompenzáljuk őket.” 

 

 

2.19. Amway 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2012. *Weblink42 

 

A cég bemutatása: 

Az Amway-t 1959-ben alapították és már a világ egyik legnagyobb kereskedelmi cége, az 

Alticor csoport tagja. Több mint 100 országban vannak jelen termékeikkel és üzleti 

lehetőségeikkel több, mint 3 millió független üzleten keresztül.  

 

A cég kihívásai: 

Az Amway céget egy globális csodaként tartják számon a világ minden táján jelenlevő 

népszerűségéből kifolyólag. Így, amikor a cég kereste a lehetőségeket és a technológiákat, 

hogy miként is menedzselje globális munkaerejét, a következő fő szempontokra fókuszált: 
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 Helyettesíteni szerették volna az 50 különböző HR rendszerüket egyetlen 

megoldással, mely integrálja az alkalmazotti adatokat a tehetség-gondozással / 

menedzsmenttel. 

 Komplett és pontos adatokat akart kapni a cég teljes alkalmazotti populációjáról. 

 Konzisztens folyamatokat kívántak működtetni, és egy globális „tehetség-

környezetben” gondolkodni.   

 

 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM megoldás. Megvásárolt modulok: Toborzói Marketing, Teljesítmény és 

Célok, Kompenzáció, Utódlás és Fejlődés, Alkalmazotti Központ 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Judith Ferrel, HRIS menedzser szavaival: „Miért a SuccessFactors? Egyszerű a válasz: ők 

rááldozták az időt, hogy megértsék a mi nagyon is komplex üzleti struktúránkat, és egyértelműen 

megmutatták, hogy a partnerként, megoldásokkal és szolgáltatásokkal tudják támogatni cégünk 

stratégiai működési modelljét.” 

 

2.20. Siemens AG 

 

Az esettanulmány forrása: SuccessFactors.com, Case Studies – 2013. *Weblink43 

 

A cég bemutatása: 

A Siemens AG erőteljes globális jelenlétet mutat az elektronikában, az ipari, az energia és 

az egészségügyi szektorban működik. Emellett infrastrukturális megoldásokat 

szolgáltatnak főként városoknak és nagyvárosoknak. Több mint 165 éve a Siemens a 

technológiai kiválóság, innováció, minőség és megbízhatóság oszlopa a nemzetközi 

piacon. A cég jövedelmének körülbelül 40%-a a zöld termékekből és megoldásokból 

tevődik össze. 2012-ben jövedelmük 78.3 millió Euró volt, melyből bevételük 5.2 millió 

Euró. 

 

A cég kihívásai: 

A Siemens AG nemzetközi piacvezető. A piaci szerepükből adódóan folyamatosan 

szükséges, hogy toborozzanak, megtartsák és képezzék embereiket. Ezen folyamatok 

során céljuk, hogy munkavállalóik ugyanolyan sokrétűek legyenek, mint a cég maga. A 

legjobb jelöltekért folytatott munkaerő piaci „háború”-t fontos fenyegetésként élik meg.  
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2008-ban a cég eltervezett egy új, élvonalbeli HR stratégiát, mely kivitelezésében akkori 

rendszerük egy jelentős hátrányt jelentett volna. A stratégia átalakítása minden fő funkciót 

érintett, melyhez a saját fejlesztésű és külső cégek megoldásaiból felálló keverék-

rendszerük nem volt alkalmas. A Siemens AG HR csapata elkötelezett volt, hogy 

világszínvonalú toborzás, szisztematikus fejlesztés, javadalmazás és megtartás jellemezze 

globális tehetséggondozó rendszerüket. 

 

Dr. Jügen Siebel HR vezető szavaival: „A határokat átívelő csapatok csak több rendszerhez való 

hozzáféréssel tudták lekérni az adatokat. Nem sztenderdizált folyamatok jellemezték a rendszert, és 

nem volt globális lehetőség a fejlődés és a munkaerő tervezés folyamatainak betekintésére.” 

 

A bevezetett technológiák: 

SAPSF HCM megoldás. Megvásárolt modulok: Teljesítmény és Célok, Kompenzáció, 

Utódlás és Fejlődés, Toborzás. 

 

A legfontosabb új technológiai eszközök hatása: 

A SuccessFactors rendszer és moduljainak hatására a cég mára sztenderd IT HR 

folyamatokban dolgozik, globális betekintést láthat a munkaerejébe, és annak állapotába 

(toborzás, fejlődés, utódlástervezés). 

 

Az eredmények összefoglalva: 

Dr. Norbert Kleinjohann szavaival a Siemens AG-tól: „A SuccessFactors rendszer globális IT 

sztenderdje lett a cég legfontosabb HR feladatainak és a toborzásnak és az emberek fejlődésének is.” 
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3.  Az esettanulmányok elemzése 
 

Az esettanulmányok elemzését a következő lépésekben végzem el.  

A 3.1. alfejezetben:  

 Először meghatározom, hogy az esettanulmányokban leírt megoldások milyen átfogó 

kihívásokra kívánnak válaszokat adni: milyen átfogó felhasználási célokat szolgálnak. 

 Majd listába foglalom, hogy az egyes átfogó felhasználási célok kezelésére milyen 

fajtájú, típusú megoldások fordulnak elő.  

 Szempontokat határozok meg a feldolgozott esetek csoportosítására. 

A 3.2. alfejezetben:  

 A csoportosítási szempontok szerint rendezem táblázatba az átfogó felhasználási célok 

előfordulását (az adott fajtájú, típusú megoldások előfordulását megszámolom és 

összesítem egy-egy cellában), és elemzem az adatokat. 

A 3.3. alfejezetben:  

 Rátérek a kiválasztott konkrét területre, a toborzás területére. Meghatározom, hogy az 

esettanulmányokban leírt megoldások milyen konkrét, toborzási célokat szolgálnak. 

 Majd szemléltetés céljából listába foglalom, hogy a konkrét toborzási célok érdekében 

milyen fajtájú, típusú megoldások fordulnak elő.  

 A fenti harmadik listapontban már meghatározott szempontokat alkalmazom a 

feldolgozott esetek csoportosítására. 

A 3.4. alfejezetben:  

 A csoportosítási szempontok szerint rendezem táblázatba a konkrét toborzási célok 

előfordulását (az adott fajtájú, típusú megoldások előfordulását megszámolom és 

összesítem egy-egy cellában), és elemzem az adatokat. 

 

 

3.1. Az átfogó felhasználási célok elemzése 

 

 

Az átfogó felhasználási célok megnevezése 

 

1. Cégméret növekedésből fakadó alkalmazási igények - általában. 

2. A HR rendszer egységesítése, egyszerűsítése. 

3. Humán erőforrás tervezési célok. 

4. Munkaköri követelményrendszer meghatározása. 
5. Toborzás, kiválasztás. 
6. Tehetség- és karriermenedzsment. 
7. Teljesítménymenedzsment. 
8. Kompenzáció. 
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9. Hivatkozás általában a cégstratégiai, üzleti, szakmai igényekre. 
10. Egyéb – nem besorolható. 

 

 
Az egyes átfogó felhasználási célok kezelésére szolgáló megoldások fajtái 

 

Csoportosításomat az általános HR szakirodalom alapján tettem (3, 4, 5, 6, 7, 8) kiegészítve 

általam meghatározott csoportokkal (1, 2, 9, 10). 

 

1. Kihívások a cégméret növekedésből fakadó alkalmazási igények (CÉGM) alapján: 

 Cégméret növekedés. 

 Gyorsan növekvő vállalkozás. 

 A történelem legnagyobb akvizíciója – 20%-os állománynövekedés. 

 Nagymértékű állománynövekedés. 

 

Ez a szempont (1. csoport) azért fontos, mert a cégméret növekedés jelentős változást hoz 

a vállalat életében. Például megváltozhatnak a munkafolyamatok, egyszerűsített (akár 

globális) kommunikációra lehet szükség a gyors kapcsolattartás érdekében, az 

állománynövekedés jelentősen növeli a HR rendszerrel kapcsolatos igényeket. 

 

2. A HR rendszer egységesítése, egyszerűsítése (konzisztencia, KONZ): 

 Több elkülönülő HR rendszer használatának egységesítése. 

 Sztenderd folyamatok és adatkezelés a szervezetben. 

 Az alkalmazottak összekötése a mai technológia által biztosított leggyorsabb 

önkiszolgáló funkciókkal. 

 HR működési kiválóság biztosítása a HR szolgáltatás egyszerűsítésével és 

fejlesztésével a cég számára. 

 Papír-alapú és elavult adminisztráció felváltása. 

 Integrált, konzisztens rendszer létrehozásának szükségessége. 

 Több rendszerből való áttérés egy rendszerre. 

 56 különböző bérszámfejtő rendszer használatából adódóan értékes információk 

vesztek el. 

 

A 2. csoport problémája azért lényeges, mert az alkalmazott HRIS-nek minél 

egységesebbnek, könnyebben kezelhetőnek kell lennie. Számos esettanulmányban több 

fajta különálló HR rendszer egységesítését jelölték meg feladatként, mivel például az 

adatok kezelésére egyszerre több felületen kellett dolgozni. 
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3. Humán erőforrás tervezés célok (TERV): 

 HR rendszer szüksége, mely tartalmazza a cég globális munkaerő állományának 

adatait, és széleskörű betekintést nyújt abba. 

 Az adott cég felismerte, hogy stratégiai céljaik eléréséhez a munkaerő tervezés 

elengedhetetlen feltétel. Ehhez szükségük volt a munkaerő populáció 

átláthatóságára. 

 Betekintés a globális munkaerő állomány tervezésébe és fejlesztésébe. 

 

4. Munkaköri követelményrendszer meghatározása (MKR): 

 A szükséges készségek jobb áttekinthetősége. 

 Összekötetlen állásprofilok között kapcsolatok létrehozása. 

 Betöltetlen, illetve megüresedő pozíciók azonosítása és betöltése. 

 Közös nyelvezet kialakítása a kompetencia követelmények alkalmazásához. 

 

5. Toborzás, kiválasztás (TK): 

 A tehetség megtalálása különböző földrajzi helyekről. 

 Karrierportál létrehozása. 

 Magasan képzett szakemberek megtalálása különböző földrajzi telephelyeken és 

iparági szektorokban tevékenykedő cég számára. 

 Évenkénti nagymértékű munkaerő felvétel. 

 Decentralizált toborzási struktúra. 

 Karrierportál igény. 

 Egységes, átlátható karrierportál. 

 Hirdetési csatornák kiválasztása. 

 Az egymással nem kompatibilis HR szoftverek negatív hatásainak leküzdése 

(biztonsági rizikók, költségek, stb…) 

 A jelen, közvetlen utánpótlási bázis jobb átláthatósága. 

 Az elavult jelentkezőket követő rendszer (applicant tracking system) lecserélése a 

sikeres toborzás érdekében. 

 A tehetség-tanácsadók és a toborzási menedzserek közötti együttműködés 

létrejötte. 

 

6. Tehetség- és karriermenedzsment (TKM): 

 Magasan képzett munkaerő igénye (magas nyugdíjazási rátából fakadóan).  

 A belső tehetségekre vonatkozó információ állomány rendszerezése. 

 Nagyteljesítményű tehetség-rendszer implementálása. 

 Hosszú távú karriertervezés. 

 Időigényes papír alapú folyamatok kiváltása szoftveres eljárásokkal. 

 Magasan képzett szakemberek biztosítása erősen szabályozott területekre. 

 Tehetségbázis létrehozása. 
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 Magasan képzett szakemberek biztosítása erősen specializált munkaterületekre. 

 Magasan képzett szakemberek megtalálása különböző földrajzi telephelyeken és 

iparági szektorokban tevékenykedő cég számára. (Ez a tényező az 5. pontban is 

megjelenik.) 

 Utódlás tervezés az üzleti célok szolgálatában. 

 A jelen tehetségbázis jobb átláthatósága. 

 A folyamatok aktualizálása az alkalmazotti viselkedés mérésére. 

 Jelölt-követő rendszer a belső tehetségek felkutatására. 

 Kulcsfontosságú tudást biztosítása a SuccessFactors rendszer hatékony 

alkalmazásához. 

 A felsővezetői kapacitás várható csökkenése miatt a felelősséget átvállalni tudó 

belső tehetségek gondos azonosítása. 

 

7. Teljesítménymenedzsment (TM): 

 Célok hozzárendelése az alkalmazottak munkájához a szervezet minden szintjén. 

  A viselkedés mérésére szolgáló elavult folyamatok felváltása. 

 A belső tehetségek készenlétének növelése a teljesítmény fokozására. 

 A legkiválóbb európai szolgáltatás nyújtásáról szóló stratégiai víziónk 

megvalósítása az emberek révén. 

 A célok összehangolása 

 Annak biztosítása, hogy az alkalmazottak magukénak érezzék a vállalati stratégiát. 

 Közös nyelvezet kialakítása a teljesítményértékeléshez. 

 

8. Kompenzáció (KOMP): 

 Áttérés a profit-megosztó modellről a teljesítmény alapú bérezésre. 

 Jutalmak, elismerések az elvégzett munka alapján. 

 Kompenzáció összehangolása a célkitűzéssel és fejlesztéssel. 

 56 különböző bérszámfejtő rendszeren keresztül szinte lehetetlen volt egyszerű HR 

lekérdezéseket indítani. 

 Sztenderd folyamatok a kompenzáció területén. 

 

9. Hivatkozás általában a cégstratégiai, üzleti, szakmai igényekre (STRAT): 
 Analitika és üzleti intelligencia a döntéshozás támogatására. 

 Az adatok közzététele megbízhatóbb és átláthatóbb formában. 

 A teljes szervezet készségeinek felfejlesztése - működés kevesebb vezetői poszttal. 

 Döntéshozatal támogatása. 

 Az egész cég működésének átláthatósága. 

 Különböző rendszerek felváltása egy konzisztens rendszerrel, hogy az 

alkalmazottak adatai megfelelőek legyenek a stratégiai döntések meghozatalához. 

 A célok minőségi és konzisztens ellenőrzése.  
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 Több rendszeren keresztüli adathozzáférés a menedzserek számára, akik 

nemzetközi csapatokkal dolgoznak. 

 A pontos döntést biztosító mester adatbázis létrehozása a HR és üzleti menedzserek 

számára. 

 

A 9. csoport meghatározásakor figyelembe vettem, hogy ma már, korszerű értelemben a 

HR-ről nem hagyományos (adminisztratív) értelemben, hanem, mint a cégmenedzselés 

egyik fő stratégiai funkciójáról beszélhetünk. 

 

10. Egyéb - nem besorolható (EGYÉB): 

 A munkafolyamatok gördülékennyé tétele az alkalmazottak számára. 

 Célok és célkitűzések jobb hozzárendelhetősége. 

 Oktatási rendszer létrehozása kritikus készségek fejlesztésére. 

 Egy olyan HR rendszer megvalósítása, amely nem csak a SuccessFactors rendszerre 

támaszkodik, hanem más szolgáltatók eszközeit is alkalmazza a cég. 

 

Az Egyéb kategóriában gyűjtöttem össze a fenti csoportokba be nem sorolható általános 

felhasználási célokat. Megjegyzés az Egyéb kategóriához: sajátos, hogy az oktatás, mint 

felhasználási cél csak ennél a 10. pontnál jelent meg összesen egy tételben. Ugyanakkor 

ennek nem feltétlenül kell túlzott jelentőséget tulajdonítani, mivel a minta viszonylag 

csekély. 

 

A fentebbi megoldások fajtái (1-10.) és azok rövidítései összefoglalva: 

Cégméret (CÉGM), Konzisztencia - HR rendszer egységesítése (KONZ), HE Tervezés 

(TERV), Munkaköri Követelmények (MKR), Toborzás, kiválasztás (TK), Tehetés- és 

karriermenedzsment (TKM), Teljesítménymenedzsment (TM), Kompenzáció (KOMP), 

Stratégiai üzleti, szakmai felhasználás (STRAT), Egyéb, nem besorolható (EGYÉB) 

 

 

Az esetek csoportosításának szempontjai 

 

1. Cégméret 

A cég mérete alapján a legkisebb cég 2100 főt foglalkoztat, míg a legnagyobb 370 000 

alkalmazottal dolgozik világszerte. 10 000 fős sávokban vettem fel a táblázat sorait, a 

legfelső kategória 50 000 főtől kezdődik. 

 

2. Földrajzi hely 

A rendelkezésre álló esettanulmányok a következő országokból származó cégekről 

szólnak: Egyesült Királyság (1db), India (1db), Mexikó (1db), Németország (1db), 
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Egyesült Államok közép-nyugati része (1db), Egyesült Államok (1db), Észak-Amerika 

(3db) és globálisan jelen lévő cégek (11db). 

 

A cégek földrajzi helye szerint a következő célszerű csoportosításra jutottam: India, 

Mexikó, Németország, Egyesült Királyság, Észak-Amerika, illetve globális jelenlét. 

 

 

3. Iparág 

A rendelkezésre álló esettanulmányokban a következő termelési vagy szolgáltatási 

profilok fordultak elő: Betegellátás (1db), egészségügy (4db), energia szektor (1db), 

építőipar (2db), fejvadász szolgáltatások (1db), fogyasztási cikkek (1db), fogyasztói 

szektor (1db), gyártóipar (1db), IT és telekommunikáció (1db), játékok gyártása (1db), 

kiskereskedelem (1db), média (1db), orvosi és optikai eszközök gyártása (1db), 

pénzügyi szféra (1db), technológiai ipar (2db). 

 

A cégek üzletági csoportosítása a következő szektorok alapján történt: személyes 

szolgáltatás, innovatív iparágak, gyártóipar, kiskereskedelem, egyéb. 

 

 

3.2. Az átfogó felhasználási célok előfordulását ismertető táblázatok 

 

 

Az alábbiakban, az elemzés következő lépéseként, ismertetem a táblázatokat. Elsőként a 

cégméret szerinti bontást mutatom be. A kereszttáblázat utolsó oszlopai tartalmazzák a 

cégméret szerinti megoszlást az előfordulások abszolút számában, majd %-ában.  

 

A kereszttáblázat utolsó sora tartalmazza az egyes felhasználási célok csoportjainak %-os 

megoszlását összesítve. 

 

Az előfordulások összege 85 db, ami statisztikailag csekély elemszám. Ezért célom egy 

átfogó áttekintés nyújtása, a találtak leíró jellegű ismertetése, és kiinduló jelleggel kérdések 

felvetése. 
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2. sz. táblázat 

Az egyes átfogó felhasználási célok a cégméret függvényében 
 

létszám / 

db 
CÉGM KONZ TERV MKR TK TKM TM KOMP STRAT EGYÉB Összesen % 

0- 

10000 
3 9 0 3 5 5 7 3 2 3 40 47.06% 

10001 - 

20000 
1 2 4 1 2 1 0 2 2 0 15 17.65% 

20001- 

30000 
1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 6 7.06% 

30001- 

40000 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.18% 

40001- 

50000 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 3.53% 

50001- 0 4 1 1 2 2 1 0 4 0 15 17.65% 

nincs 

adat 
2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 5.88% 

Össze- 

sen: 
7 17 5 5 14 11 8 5 9 4 85 100% 

% 8.24% 20.00% 5.88% 5.88% 16.47% 12.94% 9.41% 5.88% 10.59% 4.71% 100%  

Forrás: saját vizsgálat 

Az átfogó felhasználási célok közül a leggyakrabban a HR rendszer egységesítése, 

egyszerűsítése (konzisztencia - KONZ) fordult elő (20,00%). Ezt követi a sorban a toborzás, 

kiválasztás (TK) (16,47%), mivel a vizsgálatom céljai szerint eleve a toborzást, kiválasztást 

magukba foglaló esettanulmányokat kerestem. 

 

A toborzás, kiválasztást követi a tehetség- és karriermenedzsment (12,94%). Legkevesebb 

konkrét hivatkozást a HE tervezés, a munkaköri követelményrendszer meghatározása és a 

kompenzáció kapott (5,88%-5,88%).  

 

A cégnagyság szerint csoportosítva a legtöbb adat a 0-10.000 közötti kategóriában szerepel 

(47,06%), azaz közel az adatok fele. Mivel itt található a legtöbb adat, így megpróbálok 

kérdéseket, felvetéseket tenni a megoszlások eltéréséről.  

 

Ennek érdekében az alábbi táblázatban összehasonlítom a 0-10.000 közötti kategória, a 

10.001-től induló összesített kategória és az összes adat %-os megoszlásait. 
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3. sz. táblázat 

A 0-10000-ig kategória és az összes adat %-os megoszlásai, % 

 

 
létszám 

/ db 
CÉGM KONZ TERV MKR TK TKM TM KOMP STRAT EGYÉB 

Össze-
sen 

0-10000 7.50% 22.50% 0.00% 7.50% 12.50% 12.50% 17.50% 7.50% 5.00% 7.50% 100% 

10001- 
% 

8.89% 17.78% 11.11% 4.44% 20.00% 13.33% 2.22% 4.44% 15.56% 2.22% 100% 

Össze-

sen  
8.24% 20.00% 5.88% 5.88% 16.47% 12.94% 9.41% 5.88% 10.59% 4.71% 100% 

Forrás: saját vizsgálat 

 

A legnagyobb különbség a teljesítmény menedzsment területén található a 10.001-től sor 

és a 0-10.000 sor adatai (%) között. Ahogy írtam, általánosító megállapítást itt, és a 

továbbiakban nem szeretnék tenni. Viszont feltételezésként megfogalmazható, hogy a 

nagyobb cégek esetleg már előrébb tartanak az olyan, igényesebb HR rendszerek 

kiépítésében, mint, amilyen a teljesítmény-menedzselés. Továbbá - nagyságukból 

fakadóan - meg is vannak ezekre a megfelelő erőforrásaik.  

 

A második legnagyobb különbség a tervezési célú felhasználás között van. 

Megfigyelhetjük, hogy a viszonylag kisebb cégek esetén 0.00% HE tervezési céllal 

találkozunk, míg a nagyobb cégeknél 11,11%-ban. Magyarázat lehet, hogy a nagyobb 

cégeknél a nagyobb létszám miatt erősebben lép fel a tudatos HE tervezés igénye. 

Ugyanez vonatkozik a stratégia témakörére is. (A 10.000 alatti kategóriában 5.00%, míg a 

nagyobb cégeknél 15.56%.) 

 

Térjünk rá a földrajzi hely szerinti vizsgálatra. A legtöbb adat a globális kategóriába eső 

cégeknél jelentkezett, nevezetesen az adatok 63,53%-a. Ezért további táblázatban 

összevetem a globális kategóriát a többi kategória összegzett adatával. 
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4. sz. táblázat 

Az egyes kihívások a földrajzi hely függvényében 

 

 

 
CÉGM KONZ TERV MKR TK TKM TM KOMP STRAT EGYÉB 

Össze-

sen 
% 

India 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 5 5.88% 

Mexikó 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0 8 9.41% 

Német- 

ország 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2.35% 

Egyesült 

Királyság 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2.35% 

Észak- 

Amerika 
3 2 0 0 5 3 0 0 0 1 14 

16.47

% 

Globális 4 8 5 3 7 8 5 5 7 2 54 
63.53

% 

Össze-

sen: 
7 17 5 5 14 11 8 5 9 4 85 

100.00

% 

% 8.24% 
20.00

% 
5.88% 5.88% 

16.47

% 

12.94

% 
9.41% 5.88% 

10.59

% 
4.71% 

100.00

% 
 

Forrás: saját vizsgálat 

5. sz. táblázat 

A globális kategória és az összes adat %-os megoszlásai, % 
 

Hely - 
db CÉGM KONZ TERV MKR TK TKM TM KOMP STRAT EGYÉB 

Össze- 
sen 

Globá-
lis 

7.41% 14.81% 9.26% 5.56% 12.96% 14.81% 9.26% 9.26% 12.96% 3.70% 100.00% 

Nem 
globá-

lis 
9.68% 29.03% 0.00% 6.45% 22.58% 9.68% 9.68% 0.00% 6.45% 6.45% 100.00% 

% 8.24% 20.00% 5.88% 5.88% 16.47% 12.94% 9.41% 5.88% 10.59% 4.71% 100.00% 

Forrás: saját vizsgálat 

A legnagyobb különbséget a konzisztencia kategóriában találhatjuk (14,22 százalékpont 

eltérés). Felvethető, hogy a különbség abból adódik, hogy a globálisan jelen lévő cégeknél 

már korábban – a globálissá válás folyamatában - szükségessé vált a konzisztencia és 

annak vonatkozásaival való foglalkozás. Ezt követi a sorban a toborzás, kiválasztás 9,62-

vel. A 3. különbség a HE tervezésnél jelentkezik (9,26). 
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A következő rész az adatok felvételének és csoportosításának iparági megoszlásával 

foglalkozik. Itt az innovatív iparági általános felhasználási célok jelentették a többséget 

(51,76%).  
 

6. sz. táblázat 

Az egyes kihívások az iparág függvényében 

 

Iparág - 
db 

CÉGM KONZ TERV MKR TK TKM TM KOMP STRAT EGYÉB 
Össze- 

sen 
% 

Személyes  
Szolgálta-

tás 
2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 8 9.41% 

Innovatív 
Iparágak 

3 7 5 3 3 6 5 5 5 2 44 
51.76

% 

Gyártó-
ipar 

1 1 0 0 5 1 0 0 3 1 12 
14.12

% 

Kiskeres-
kedelem 

0 6 0 2 0 0 3 0 0 0 11 
12.94

% 

Egyéb 1 2 0 0 1 4 0 0 1 1 10 
11.76

% 

Összesen: 7 17 5 5 14 11 8 5 9 4 85 
100.0

0% 

% 8.24% 
20.00

% 
5.88% 5.88% 

16.47
% 

12.94
% 

9.41% 5.88% 
10.59

% 
4.71% 

100.0
0% 

 

Forrás: saját vizsgálat 

 

7. sz. táblázat 

A innovatív iparágak kategória és az összes adat %-os megoszlásai, % 
 

Iparág / db CÉGM KONZ TERV MKR TK TKM TM KOMP STRAT EGYÉB 
Össze- 

sen 

Innovatív 
Iparágak 

6.82% 15.91% 11.36% 6.82% 6.82% 13.64% 11.36% 11.36% 11.36% 4.55% 100.00% 

Nem 
innovatív 
iparágak 

9.76% 24.39% 0.00% 4.88% 26.83% 12.20% 7.32% 0.00% 9.76% 4.88% 100.00% 

% 8.24% 20.00% 5.88% 5.88% 16.47% 12.94% 9.41% 5.88% 10.59% 4.71% 100.00% 

Forrás: saját vizsgálat 

A legnagyobb különbség a toborzás, kiválasztás kategóriában található (20,01 

százalékpont). Mivel az innovatív iparágaknál már régebben jelentkezik a harc a 

tehetségekért, ezért kérdés, hogy esetleg már előbbre tartanak-e a témakörben, és ezért az 

ő esetükben a toborzás-kiválasztás területén már korábban bevezettek ilyen rendszereket, 

és ma már egyéb igényeikre esik a nagyobb hangsúly.  
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A toborzás-kiválasztást követik a sorban a HE tervezés és a kompenzáció kategóriák 

(11.36). Összességükben ezek viszonylag alacsony előfordulást mutatnak (5,88), viszont az 

innovatív iparágaknál már jobban ide esik a hangsúly. 

 

Majd a konzisztencia következik 8,48 százalékpont különbséggel. Az innovatív 

iparágakban az IT felhasználás és fejlesztés minden bizonnyal már régebb óta jelen van, 

mint a nem innovatív iparágakban, és ez megmutatkozik a használt rendszereik 

konzisztenciájában. Ez adhat egy magyarázatot az itt látható százalék különbségre. 

 

 

3.3. Új, konkrét toborzási-kiválasztási metodikák / eszközök elemzése 

 

Az esettanulmányokban előforduló új, konkrét toborzási-kiválasztási metodikák / 

eszközök csoportosítása 

 

1. Integrációs felhasználási cél: a belső és külső toborzás integrált, együttes kezelése. 

2. Általános felhasználási cél: általános jellegű célmegfogalmazás az alkalmazásra kerülő 

toborzási eszközök meghatározása során. 

3. Munkaköri követelmények: felhasználás a munkaköri követelmények 

meghatározásának elősegítésére. 

4. Jelöltfelmérés általában: az új integrált technológián belül használatos eszközök egy-

egy jelölt felmérésére. 

5. Belső jelöltek azonosítása: a belső jelöltek azonosítása az integrált HR rendszerek 

segítségével. 

6. Külső jelöltek azonosítása: a külső jelöltek azonosítása az integrált HR rendszerek 

segítségével. 

7. Együtt működés: a vállalati alkalmazottak együttműködésének elősegítése a integrált 

rendszer használatával. 

8. Speciális e-megoldások: speciális, konkrétan a SuccessFactors rendszerhez kötődő 

technikák a digitális technológia és az internet használat kiaknázásával.  

9. Egyéb, nem besorolható. 

 

Csoportosításom a szakirodalomban általánosan elfogadott fontos toborzási 

résztémakörök alapján készült (3, 4, 5, 6) saját magam által meghatározott csoportokkal 

kiegészítve (1, 2, 7, 8, 9). 

 

Az egyes konkrét toborzási célok kezelésére szolgáló megoldások fajtái 

 

1. Integrált (INT): 

 A belső és külső felvételi metódus integrálása, amelyet előzőleg szeparálva kezeltek 
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Az 1. csoport vizsgálatát igényli, hogy korunk egyik jellemzője a két munkaerő-

utánpótlási forrás együttes kezelése. 

 

 

2. Általános (ÁLT): 

 A cég számára megerőltető volt, hogy gyorsan adjanak fel nagyszámú 

álláshirdetéseket. Ezt sikerült folyamatossá tenni a SuccessFactors hatékony 

eszközeivel. 

  15 különböző HR rendszer leváltása egyetlen sztenderd, a világot átfogó 

rendszerrel. 

 A papír alapú munka felváltása digitális megoldással. 

 A teljes felvételi folyamatot könnyebb lett nyomom követni. 

 A valós idejű alkalmazotti adatok hozzáféréséből kifolyólag a HR menedzsereknek 

könnyebb dolguk van a csapatukkal kapcsolatos döntéshozatalban. 

 HR üzleti intelligencia és analitika használata, melyek segítségével trendeket 

fedezhetnek fel a felsővezetők a munkaerő teljesítményéről és a toborzásról. Az 

említett eszközök segítségével fejleszthető a döntéshozatal. 

 Az integrált HR rendszer azon alapszik, hogy a céget és annak teljes munkaerő 

állományát egyetlen kultúra és a kompetenciák csoportját szolgálja ki. 

 Az alkalmazotti központ biztosítja, hogy globálisan elérhetőek legyenek az 

alkalmazotti információk és az üzleti folyamatok. 

 A felsővezetők gyorsan és könnyen pontos információkhoz jutnak, hogy 

kulcsfontosságú döntéseket hozzanak. 

 Az új eszközöket használó bérszámfejtés. 

 Valós idejű és pontos információk a jelenlegi munkaerő állományról. 

 A fluktuációs trendek és a kompenzációk meghatározása a teljesítménnyel 

összekötve. 

 

Ebbe a csoportba soroltam az általános (nem szakosított) HR alkalmazásokat. 

 

3. Munkaköri követelmények (MK): 

 A munkaköri követelmények gyors áttekintésének és frissítésének lehetősége 

 

4. Jelöltfelmérés (JF): 

 Az alkalmazottak készségeinek előrejelzése előreléptetés céljából 

 360 fokos éttekintés a vezetési fejlődésre. 

 

5. Belső jelöltek azonosítása (BJA): 

 Belső jelöltek azonosítása megüresedett / szabad pozíciókra 
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 360 fokos éttekintés a vezetési fejlődésre. 

 A hagyományos, kézi módszer felváltása automatizált utódlás-tervezési rendszerre. 

 A munkavállalók feltérképezése a tehetség menedzsment megalapozásához. 

 Belső toborzás. 

 A feltörekvő utódok fejlődésének követése. 

 A teljesítmény optimalizálása és a közös nyelv használata a teljesítmény 

értékelésére és beszámolására. 

 Az integrált rendszer segítségével azonosítani lehet, hogy kik a legjobb 

alkalmazottak, hol vannak a hiányok, és hogy azokat milyen módon lehet a lehető 

legjobban kijavítani. 

 

6. Külső jelöltek azonosítása (KJA): 

 Külső jelöltek azonosítása megüresedett / szabad pozíciókra 

 Toborzási események rendezése. 

 Ajánlási útján történő, illetve újra toborzási programok. 

 Karrier portál. 

 

7. Együttműködés (EM): 

 Együttműködés a toborzási menedzserek és a tehetség-menedzselési tanácsadók 

között 

 A munkatársak képesek könnyen információt cserélni. 

 

Ezt a csoportot az indokolja, hogy a HR megvalósítása nem csak a HR szakterületek 

külön-külön végzett feladata, hanem mind a HR terület belső, mind az alkalmazottak 

általános együttműködése fontos a HR célok megvalósításához. 

 

8. Speciális e-megoldások (SEM): 

 Pay-Per-Click (PPC) megoldások. 

 Szponzorált álláshirdetések, toborzási kampányok akár specifikus opciókkal 

(például: földrajzi hely, nyelv, életkor, stb.) 

 A passzív jelöltek könnyedén feliratkozhatnak a tehetség közösségekbe, ahol 

folyamatosan információkhoz juthatnak. 

 Interaktív karrier weboldal. 

 A közösségi oldalakon való jelenlét. 

 Egyéb fizetett hirdetések 

 Mobilalkalmazás a toborzói folyamat kezelésére. 

 Felhő alapú szolgáltatás alkalmazása például: gyorsaság, fenntartási költsége 

csökkentése érdekében 

 Toborzás web 2.0 eszközök segítségével. 

 Toborzás közösségi hálókon. 
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 Toborzási stratégia a mobileszköz felhasználói réteg számára. 

 Keresőrendszer optimalizálás. 

 Analitika az álláspiaci csatornákra, illetve minden egyéb internetes megoldásra. 

 

Ez a csoport gyűjti az információs technológia hozta új megoldásokat konkrét eszközök 

részletezésében. 

 

9. Egyéb, nem besorolható (EGYÉB): 

 A kulcspozíciók azonosítása 

 Pontos mérőszámok a költségek lebontva jelentkezők felvettek szerint. 

 

Az Egyéb kategóriába tartoznak azok a konkrét toborzási-kiválasztási eszközök, melyek a 

fenti kategóriákba nem sorolhatóak be. 

 

A toborzási-kiválasztási megoldások csoportjai és azok rövidítései összefoglalva: 

Integrált (INT), Általános (ÁLT), Munkakövetelmények (MK), Jelöltfelmérés (JF), Belső 

jelöltek azonosítása (BJA), Külső jelöltek azonosítása (KJA), Együttműködés (EM), 

Speciális e-megoldások (SEM), Egyéb, nem besorolható (EGYÉB) 

 

 

3.4. A konkrét toborzási felhasználási célok előfordulását ismertető táblázatok 

 

 

Az alábbiakban, az elemzés következő lépéseként, ismertetem a toborzási felhasználási 

célokat tükröző táblázatokat. Először a cégméret szerinti bontást alkalmazom. A soron 

következő kereszttáblázat utolsó oszlopai tartalmazzák a cégméret szerinti megoszlást az 

előfordulások abszolút darabszámában, majd %-ában.  

 

A táblázat utolsó sora tartalmazza az egyes felhasználási célok csoportjainak %-os 

megoszlását összesítve. 

 

Az előfordulások összege 67 db, amely statisztikailag csekély elemszám. 
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8. sz. táblázat 

Az egyes toborzási metodikák a cégnagyság függvényében 

 
létszám 

/  
db INT ÁLT MK JF BJA KJA EM SEM EGYÉB 

Össze- 
sen % 

0- 
10000 

2 4 2 1 3 2 0 8 1 23 34.33% 

10001- 
20000 

0 4 1 0 3 0 2 0 0 10 14.93% 

20001- 
30000 

1 2 0 0 0 0 0 1 0 4 5.97% 

30001- 
40000 

0 0 0 0 0 2 0 3 0 5 7.46% 

40001- 
50000 

0 0 0 0 1 1 0 2 0 4 5.97% 

50001- 1 2 0 0 2 0 0 5 0 10 14.93% 

nincs 
adat 

0 0 0 0 0 2 0 8 1 11 16.42% 

Össze-
sen: 

4 12 3 1 9 7 2 27 2 67 
100.00

% 

% 5.97% 17.91% 4.48% 1.49% 13.43% 10.45% 2.99% 40.30% 2.99% 
100.00

% 
 

Forrás: saját vizsgálat 

Vizsgáljuk meg a táblázatot a 0-10000 és a többi táblázat sor összevetésével, a „nincs adat” 

sor kiszűrésével.  

9. sz. táblázat 

A cégméret kategória és az összes adat %-os megoszlásai, %  
(a „nincs adat” sor kiszűrésre került) 

 
létszám /  

db INT ÁLT MK JF BJA KJA EM SEM EGYÉB 
Össze- 

sen 

0-10000 8.70% 17.39% 8.70% 4.35% 13.04% 8.70% 0.00% 34.78% 4.35% 100.00% 

10001- 6.06% 24.24% 3.03% 0.00% 18.18% 9.09% 6.06% 33.33% 0.00% 100.00% 

% 5.97% 17.91% 4.48% 1.49% 13.43% 10.45% 2.99% 40.30% 2.99% 100.00% 

Forrás: saját vizsgálat 

A %-os értékek mögötti csekély elemszámok miatt a jelentkező különbségek elemzésétől 

eltekinthetünk. Egyébként is az eltérések maximuma 6,85% pont, amely az Általános 

kategóriában jelentkezik. 

 

A következő bontást a földrajzi hely szerint végzem. 
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10. sz. táblázat 

Az egyes toborzási metodikák a földrajzi hely függvényében 

 

Hely / db INT ÁLT MK JF BJA KJA EM SEM EGYÉB 
Össze-

sen 
% 

India 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.49% 

Globális 3 8 2 1 7 3 2 10 1 37 55.22% 

Németország 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2.99% 

Egyesült Kir. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 4.48% 

Mexikó 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 5.97% 

Észak-
Amerika 

0 0 0 0 1 3 0 15 1 20 29.85% 

Összesen: 4 12 3 1 9 7 2 27 2 67 
100.00

% 

% 5.97% 17.91% 4.48% 1.49% 13.43% 10.45% 2.99% 40.30% 2.99% 
100.00

% 
 

Forrás: saját vizsgálat 

A táblázat alapján illusztrációképpen vizsgáljuk meg a globális cégek és az összes egyéb 

cég megoszlásainak eltéréseit. 

 

 

11. sz. táblázat 

A földrajzi hely kategória és az összes adat %-os megoszlásai, % 

 

Hely / db INT ÁLT MK JF BJA KJA EM SEM EGYÉB Összesen 

Globális 8.11% 21.62% 5.41% 2.70% 18.92% 8.11% 5.41% 27.03% 2.70% 100.00% 

Nem globális 3.33% 13.33% 3.33% 0.00% 6.67% 13.33% 0.00% 56.67% 3.33% 100.00% 

% 5.97% 17.91% 4.48% 1.49% 13.43% 10.45% 2.99% 40.30% 2.99% 100.00% 

Forrás: saját vizsgálat 

Az említett csekély elemszám itt is korlátozza az elemzést. Egy területen, a speciális e-

megoldások (SEM) területén jelentkezik mintegy 30 százalékpontnyi különbség. Ebben az 

esetben a nem globális cégek javára jelentkezik a különbség, viszont az adatok 

visszakereséséből kiderül, hogy a nem globális cégek jelen esetben észak-amerikaiak. 

Észak-Amerika minden bizonnyal egy speciális terület, ahol élen járnak a legújabb 

megoldások, módszerek alkalmazásával. 

 

Végezetül a konkrét toborzási megoldások esetén is felbontottam üzletágak szerint az 

adatokat. 
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12. sz. táblázat 

Az egyes toborzási metodikák az iparágak függvényében 

 

Iparág / db INT ÁLT MK JF BJA KJA EM SEM EGYÉB 
Össze-

sen 
% 

Személyes 
Szolgáltatás 

0 0 0 0 0 2 0 13 1 16 
23.88

% 

Innovatív 
Iparágak 

1 4 1 1 7 3 1 5 1 24 
35.82

% 

Gyártó- 
ipar 

1 2 1 0 0 0 1 4 0 9 
13.43

% 

Kiskeres- 
kedelem 

1 5 1 0 1 1 0 1 0 10 
14.93

% 

Egyéb 1 1 0 0 1 1 0 4 0 8 
11.94

% 

Összesen: 4 12 3 1 9 7 2 27 2 67 
100.00

% 

% 5.97% 
17.91

% 
4.48% 1.49% 

13.43
% 

10.45
% 

2.99% 
40.30

% 
2.99% 

100.00
% 

  

Forrás: saját vizsgálat 

Az alábbi táblázatot az „Egyéb” kategória kiszűrésével állítottam össze. 

 

 

13. sz. táblázat 

Az iparágak kategória és az összes adat %-os megoszlásai, % 

 
Iparág / db INT ÁLT MK JF BJA KJA EM SEM EGYÉB Összesen 

Innovatív 
Iparágak 

4.17% 16.67% 4.17% 4.17% 29.17% 12.50% 4.17% 20.83% 4.17% 100.00% 

Nem innovatív 
iparágak 

6.98% 18.60% 4.65% 0.00% 4.65% 9.30% 2.33% 51.16% 2.33% 100.00% 

% 5.97% 17.91% 4.48% 1.49% 13.43% 10.45% 2.99% 40.30% 2.99% 100.00% 

Forrás: saját vizsgálat 

A legnagyobb különbség a speciális e-megoldások területén található meglepően a nem 

innovatív iparágak javára. Adataim felvételének visszakereséséből arra jutottam, hogy a 

nem innovatív iparágak esetén jellegzetesen észak-amerikai cégekről van szó. Ez lehet egy 

magyarázat. 
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3.5. Mitől függ az integráció? Hasonlóság elemzés az esettanulmányok alapján 

 

A következő részben szeretnék ismertetni egy exploratív hasonlóságelemzést, melyet a 

COCO (Component Based Object Comparison For Objectivity) szoftver segítségével 

végeztem (http://www.miau.gau.hu/). Az elemzés célja az volt, hogy megállapítsam, 

milyen faktorok, milyen mértékben és jelleggel segítik, hátráltatják, vagy éppen semleges 

módon hatnak egy példaképpen kiválasztott felhasználási célra, az integráció segítésére. 

 

Első lépésként a 20 esettanulmányról egy Excel táblát (OAM = objektum-attribútum-

mátrixot) készítettem, melyben megpróbáltam egy nyers, tényalapú profilt alkotni az 

egyes cégekről. A profil tulajdonságait számokkal jellemeztem. A következő 

tulajdonságokat vizsgáltam:  

 megtörtént-e a HR-es integráció (Y, azaz következmény-változó) 

 a vállalat működésének helye/jellege (vö. globális vs. lokális), 

 a vállalat dolgozóinak száma, 

 kihívásai között szerepel-e a jelentős cégnövekedési kényszer/vállalás, 

 volt-e szükség speciális, vagy magasan képzett munkaerőre, 

 került-e bevezetésre üzleti döntéshozó intelligencia szoftver,  

 vásároltak-e XXI. századnak megfelelő toborzási rendszert, 

 vásároltak-e internetes toborzói eszközöket? 

 

Miután a táblázatot elkészítettem hasonlóságelemzésre került sor a 

http://miau.gau.hu/myx-free/coco/index.html oldalon található analitikai rendszer 

standard és mcm moduljai segítségével. 

 

Eredmények COCO Standard Modul alapján, , ahol a standard jelleg a termelési 

függvények klasszikus alakjára utal: Y=f(X1, …Xi, …Xn) – feltételezve, hogy bármely Xi és 

az Y közötti kapcsolat irányát a szakirodalom alapján le lehet vezetni): 

Az integráció létrejöttét 63%-ban befolyásolja az alkalmazottak egyre nagyobb száma, 

25%-ban a bevezetés ideje, 11%-ban pedig a növekedési kényszer. A többi 

profiltulajdonságnál 0%-ot kaptunk, vagyis ebben a 20 esettanulmányból kinyert 

mintában semmilyen szinten nem befolyásolja az integrációt, amennyiben az összes 

vizsgálható tényező esetében a minél nagyobb, komplexebb hatástól az integráltság 

kialakulását vártam el.  

 

Eredmények az exploratív hasonlóságelemzés, vagyis a COCO MCM alapján, ahol az 

MCM a Monte-Carlo-Módszerre utal annyiban, miszerint egy-egy Xi és az Y között a 

legvalószínűbb monoton és nem monoton – pl. polinom-jellegű - kapcsolati formák 

kiválasztása a feladat):  

http://www.miau.gau.hu/
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Az elemzéshez szükséges volt, hogy a nyersadatok helyettesítésre kerüljenek az 1,2,3,4-es 

számértékekkel (vö. kvartilis) annak érdekében, hogy az exploratív modellezés ne tudjon 

tetszőlegesen polinomizálódni, de még képes legyen utalásokat adni arra, hogy a standard 

modell esetén feltételezett parciális hatásmechanizmusok (vö. egyenes, ill. fordított 

arányosságok) valóban visszaigazolhatók-e a tények kölcsönhatásai által? A következő 

táblázatot kaptam: 

 

 

 

A vállalat működésének helye X(A1) érdekes eredményeket mutat. A globális cégek 

esetében erős az integrációs igény és az integráció irányába hatnak az erők. A globálisnál 

kisebb vállalatok / cégek esetén csökken, majd 0-ra redukálódik az integráció igénye / 

megtörténése, ezzel szemben, viszont a lokális cégek esetén ugyanakkora felhajtóerőt 

(627.2) mutat a táblázat, mint a globális cégek esetén. Valamilyen okból kifolyólag (pl. a 

relatív tőkeerő, a presztízs mentén) az esettanulmányokban vizsgált legkisebb cégek 

ugyanakkora hévvel integrálnak, mint a globális nagyvállalatok – szemben az elsődleges 

elképzelésekkel. 

 

A cégek alkalmazottainak számát tekintve X(A2) a táblázat 4 sorát figyelembe véve 

megállapíthatjuk, hogy kevés dolgozó esetében a legnagyobb az integráltság iránti 

vágy/hajtóerő (vagyis az X2 és az X1 tényezővel analógnak tűnő módon hat – lévén a 

lokális cégek a mintában nagyobb valószínűséggel jelentenek egyben kisebb alkalmazotti 

létszámot is, ahol a kölcsönzött munkaerő és/vagy az alvállalkozások száma kihathat a 

valós HR-kapacitásra). A már kicsit nagyobb cégek nem hajlanak az integrációra, míg a 

legnagyobbak ismét igen – így a polinomizálódási hajlam tetten érhető, azaz ez a tényező 

a leginkább kiszámíthatatlan hatásmechanizmusú – szemben az elsődleges 

elképzelésekkel. 

 

Cégekre ható növekedési kényszerből X(A3) fakadóan a táblázat azt mutatja, hogy, ahol 

jelentkezik az utóbbi igény / elvárás, ott hatás történik az integráció irányába. Az üzleti 

döntéshozói intelligencia szoftver (vagyis egy magasabb fokú komplexitási szint) 

Lépcsők(2) X(A1) X(A2) X(A3) X(A4) X(A5) X(A6) X(A7) X(A8) 

S1 627.2 250.9 0 0 125.4 250.9 0 0 

S2 0 376.3 125.4 0 0 0 376.3 376.3 

S3 125.4 0 0 0 0 0 0 627.2 

S4 627.2 627.2 0 0 0 376.3 0 0 

vélt irány opt opt 0 nincs hatás 0 1 1 opt 
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bevezetésénél X(A5) ugyanezt állapíthatjuk meg – az elsődleges elvárásokkal 

szinkronban.  

 

Olyan esetekben, ahol speciális, illetve magasan képzett munkaerőre volt szükség X(A4) 

az elemzés teljesen semleges hatást mutat az integráció kapcsán – szemben az elsődleges 

feltételezésekkel. 

 

XXI. századi toborzási rendszer X(A6), illetve csak a toborzói modul megvásárlásának 

hatása X(A7) kapcsán, ahogy az esettanulmányok feldolgozása során arra már számítani 

lehetett (vagyis szemben az elsődleges elvárásokkal, melyek minden modul 

megjelenésekor komplexitás-növekedést, azaz integrációt vártak volna el), ezek a faktorok 

nem mutatnak az integráció irányába, mivel azokban az esettanulmányokban, ahol ezt a 

megoldást kérték az SAP-tól, ténylegesen nem is vásároltak integrált HR megoldást. 

 

Az időtényező és az integráció kapcsolata X(A8): 

Adataim felvételekor feltételeztem, hogy minél inkább az időben később kerül bevezetésre 

egy rendszer, annál inkább – mondhatni - természetes, hogy integrált rendszerben 

gondolkodunk. Olyan faktorok alapján gondoltam utóbbi feltételezésem, mint pl.: a 

gyermekbetegségek kinövése, a rendszerek és a technológiai fejlődés, az adatok 

egységesítésére való növekvő igény. Ezzel számban a tények mást mutatnak. Az 

integráció bevezetése az időintervallum korai szakaszában (pl. valóban félve még a 

kiérleletlenség negatív hatásaitól, ill. a ki/meg nem ismerhetőség miatt) teljesen elmaradt 

(S4), majd erősen jelentkezett (S3), később továbbra is jelen volt (S2), végül pedig 

semmilyen mérték nem volt jelen az utóbbi években a vizsgált vállalatoknál. 

 

Összefoglalásként elmondható, hogy a jelentős munkával feltárt esettanulmányok 

alapadatait nem csak leíró jelleggel, hanem szimulációs jelleggel is ki lehet értékelni. A 

standard modell a 20-ból 4 hibás klasszifikációt mutatott, melyek között a 4 integráció-

hiányos állapot 2 esetben volt érintett. Az összefüggés-feltáró (mcm) modell egyetlen apró 

polinom-hatás mellett nem mutatott hibás klasszifikációt, de az elsődleges 

feltételezéseknek csak egy negyedét igazolta vissza. A szimulációs rendszer alapján immár 

bármely vállalkozás le tudja olvasni, vajon az ott érvényben lévő mutatószámok mellett 

mi is a helyes magatartás az integrációt illetően. Ez a döntéstámogató réteg az, mely 

valódi többletérték termelő képességgel bír akár online szolgáltatás formájában is felkínálható 

módon a cégvezetés és a szolgáltatást fejlesztők, ill. disztribútoraik, mint célcsoportok 

számára… 
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4. Következtetések és javaslatok 

 
Az IT szektor fejlődése, az internet és az internetes technológiák elterjedése új 

folyamatokat, eszközöket, gyakorlatokat, információforrásokat hoztak a HR területére. Az 

ERP rendszerek és azon belül a Humán Erőforrás modulok ezen újdonságokat 

egységesítik, integrált rendszerbe foglalják, és ezzel segítik a HR-eseket munkájukban, 

azon belül a toborzás-kiválasztás feladatainak elvégzésében. 

 

A fejlődés folyamán új folyamatok jöttek létre, mint például: az automatizálás, a papír 

alapú munka elhagyása, a szoftver alapú döntéshozatal. Ezek a folyamatok új módon 

valósulnak meg: felgyorsultak, tértől, időtől nagyban függetlenül kezelhetővé váltak, 

kiszámíthatóbbak, pontosabbak, biztosabban nyomon követhetők lettek. 

 

Az alkalmazásokat új típusú emberi kommunikációs formák kísérik, mint például: 

digitális önéletrajz email-en keresztül, videó-interjúztatás, karrierportálok interaktivitása, 

online vizsgáztatás és kompetencia felmérés. 

 

Vizsgálatomban 20 esettanulmányt ismertettem az SAP SuccesFactors HR rendszerből. 

Leírtam a cégek általános jellemzőit, kihívásait és felsoroltam az alkalmazott HR toborzási 

- kiválasztási technológiákat. 

 

Meghatároztam, hogy a leírt megoldások milyen átfogó HR és milyen konkrét toborzási-

kiválasztási célokat szolgáltak. Majd a cégek osztályozására szempontokat állítottam fel: 

cégméret, földrajzi hely, üzletág. 

 

Az előfordulások elemszáma miatt célom nem a statisztikai általánosítás, hanem egy 

átfogó áttekintés nyújtása volt. A találtakat leíró jelleggel kívántam ismertetni, és kiinduló 

kérdéseket felvetni a lehetséges magyarázatokkal kapcsolatban. 

 

Az átfogó felhasználási célok közül a leggyakrabban a HR rendszer egységesítése, 

egyszerűsítése fordult elő. Ezt követte a sorban a toborzás-kiválasztás. 

 

Cégnagyság szerint az újszerű IT megoldások számában a legnagyobb különbség a 

teljesítmény menedzsment területén volt található a nagyobb cégek javára. 

Feltételezésként megfogalmazható, hogy a nagyobb cégek esetleg már előrébb tartanak az 

olyan, igényesebb HR rendszerek kiépítésében, mint, amilyen a teljesítmény-menedzselés. 

Továbbá - nagyságukból fakadóan - meg is vannak ezekre a megfelelő erőforrásaik.  
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Földrajzi elhelyezkedés szerint a legnagyobb különbséget a „konzisztencia” (az 

alkalmazott rendszerek egységesítése) kategóriában találtam. Ilyen jellegű alkalmazások 

inkább a nem globális cégek esetében fordultak elő. Felvethető, hogy a különbség abból 

adódik, hogy a globálisan jelen lévő cégeknél már korábban – a globálissá válás 

folyamatában - szükségessé vált a konzisztencia megoldása. 

 

Iparág szerint a legnagyobb különbség a toborzás, kiválasztás kategóriában volt található, 

ahol a nem innovatív iparágakban jelentkezett erősebb alkalmazási igény. Ennek feltételes 

magyarázata lehet, hogy az innovatív iparágaknál már régebben jelentkezik a harc a 

tehetségekért, ezért már előbbre tartanak a toborzás-kiválasztási IT megoldásokban.  

 
A konkrét toborzási-kiválasztási technikák és eszközök alkalmazása tekintetében 

cégnagyság szerint nem találtam elemzésre érdemes különbséget az adott elemszám 

mellett. A földrajzi megoszlás szerint egy területen, a speciális e-megoldások (SEM) 

területén jelentkezik mintegy 30 százalékpontnyi különbség. Ebben az esetben a nem 

globális cégek javára jelentkezik a különbség, viszont az adatok visszakereséséből kiderül, 

hogy a nem globális cégek jelen esetben észak-amerikaiak. Észak-Amerika minden 

bizonnyal egy speciális terület, ahol élen járnak a legújabb megoldások, módszerek 

alkalmazásával. 

 

Az innovatív iparágak vizsgálata során a legnagyobb különbség szintén a speciális e-

megoldások területén található, meglepően a nem innovatív iparágak javára. Adataim 

felvételének visszakereséséből arra jutottam, hogy a nem innovatív iparágak esetén 

jellegzetesen itt is észak-amerikai cégekről van szó, ami magyarázatul szolgálhat. 

 

A fenti eredményeket figyelembe véve a következő javaslatokat tenném magyarországi 

cégek számára: 

 

Az adatgyűjtés, vagyis az önéletrajzok adatainak feldolgozására egységes rendszer 

bevezetése, a túl sok féle rendszer használatának mellőzése. Az itthon is jelen levő 

multinacionális cégek esetében ez már megvalósult HR ERP megoldással olyan neveknél, 

mint például: Tesco, Auchan, IBM. 

 

A fenti eredményekből továbbá kiolvasható, hogy érdemes figyelmünket Észak-Amerika 

felé fordítani, új megoldások, innováció, bevezetett „best practice”-k érdekében.  

 

A web 2.0 toborzásának fizetett internetes hirdetési megoldását javasolnám itthoni kis- és 

középvállalkozások vezetői pozíciók betöltésének javítására. Lehet, hogy weboldalukon 

keresztül megtalálhatóak az adott pozíciók, de jóval nagyobb célközönséget érhetnének el 
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például a „vezetői állás” kulcsszavakra való hirdetéssel olyan helyeken, mint a Google, 

vagy esetleg a Facebook. 

 

A COCO elemzés bebizonyította, hogy olyan magától értetődő faktorok, mint például az 

idő múlása nem egyenesen arányosan befolyásolják az integrációra való hajlamot. A többi 

elemzésen keresztül ment faktor alapján is javaslom a cégek számára, hogy első lépésként 

mindig alaposan tájékozódjanak, hogy számukra mi lenne a megfelelő megoldás egy adott 

fejlesztési / bevezetési kérdésre. 
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Rövidítések jegyzéke: 

 

 ERP – Enterprise Resource Planning System – Vállalatirányítási Rendszer - VIR 

 HRIS – Human Resource Information System – Humán Erőforrás Informatikai 

Rendszer 

 SAPSF – SAP SuccessFactors 

 Materiális Követelmények Tervezése - Material Requirements Planning – MRP 

 Kulcs Teljesítmény Indikátorok - Key Performance Indicators – KPI 

 

Képek szövegeinek fordítása: 

 

 *Képlink01 fordítása: 

 Inventory – Készlet 

 Production – Termelés 

 Accounting – Könyvelés 

 Human Resources – Emberi Erőforrások 

 Delivery – Szállítás 

 BI – Üzleti Intelligencia 

 Sales – Eladások 

 Engineering – Műszaki Tervezés 

 Production Planning – Termelés-tervezés 

 Purchase – Vásárlás 
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 *Képlink02 fordítása: 

 Common Data - Közös adat 

 Financials – Pénzügyek 

 Procurement – Beszerzés 

 Human Resources – Emberi Erőforrások 

 Manufacturing / Maintenance – Gyártás / Karbantartás 

 Operations - Műveletek 

 Inventory – Készlet 

 Facilities Mgmt – Telephely menedzsment 

 Mgmt Reporting – Riportok a menedzsment számára 

 Order Mgmt – Rendelési menedzsment 

 *Képlink03 fordítása: 

 1-Tier Architecture – Egy-szintű felépítés 

 Client Computers – Kliens számítógépek 

 File Server – Fájl szerver 

 *Képlink04 fordítása: 

 2-Tier Achitecture – Két-szintű felépítés 

 Client Tier – Kliens réteg 

 Client Computers – Kliens számítógépek 

 Database Tier – Adatbázis réteg 

 Database Server – Adatbázis szerver 

 *Képlink05 fordítása: 

 3-Tier Achitecture – Három-szintű felépítés 

 Client Tier – Kliens réteg 

 Client Computers – Kliens számítógépek 

 Business Logic Tier – Üzleti logika réteg 

 Application Server – Alkalmazás szerver 

 Database Tier – Adatbázis réteg 

 Database Server – Adatbázis szerver 

 


