Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Budapesti Képzési Helye

e-HR
Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Belső konzulens: Fejér Tamás
Társadalomtudományi Intézet
Önálló szervezeti egység vezetője:
Dr. Komor Levente egyetemi docens
Készítette: Stötzer Csaba

Budapest
2010

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés .......................................................................................................... 3
2. e-HR az emberi erőforrás gazdálkodásban ....................................................... 5
2.1 Az e-HR története ....................................................................................... 5
2.2 A hazai HR informatika bemutatása ........................................................... 6
2.3 A személyügyi informatika és az e-HR kapcsolata .................................... 9
3. Emberi erőforrás gazdálkodás e-HR alapokon ............................................... 11
3.2.1 Az e-teljesítményértékelés ..................................................................... 11
3.2.2 Karrier- és utódlástervezés e-HR eszközökkel ...................................... 14
3.2.3 Az e-toborzás ......................................................................................... 15
3.2.4 Az oktatás és az e-HR összefüggései ..................................................... 17
3.2.5 Vezetői önkiszolgálás ............................................................................ 18
3.4.6 Dolgozói önkiszolgálás .......................................................................... 19
4. Kutatási eredményeim a Magyarországon elérhető e-HR megoldásokról ..... 22
4.1 A Nexon szakmai megoldása .................................................................... 24
4.2 Az Oracle szakmai megoldása .................................................................. 26
4.3 Az SAP szakmai megoldása ..................................................................... 29
4.4 A VT-Soft szakmai megoldása ................................................................. 30
4.5 A Perbit szakmai megoldása ..................................................................... 32
5. A perbit.insight, az új szoftvergeneráció web kliens megoldása ................... 36
6. Következtetések és javaslatok ........................................................................ 43
7. Összefoglalás .................................................................................................. 44
8. Irodalomjegyzék ............................................................................................. 46
9. Függelékek...................................................................................................... 48

2

1. Bevezetés

Szakdolgozatom témája az emberi erőforrás menedzsment elektronikus, internet
alapú támogatása, röviden e-HR. Témaválasztásomat azért tartom időszerűnek,
mert az infokommunikációs technológia adta lehetőségek mára a vállalatok
üzleti folyamataiban, valamint közgazdaságilag alátámaszthatóan, a
menedzsment funkciók hatékonyságában –így az emberi erőforrás
tevékenységekben is– jelentős hozzáadott értéket képviselnek.
Az internet az utóbbi évtizedekben megváltoztatta a vállalatok üzleti modelljeit
és változásokat eredményezett a HR területen is. Ma már nehezen képzelhető el
a hatékony irányítás, a belső és külső folyamatok elektronikus támogatásának
hiányában. Magyarországon a kilencvenes években megjelenő ERP (Enterprise
Resource Planning) rendszerek leginkább a nagyvállalatok kultúrájában voltak
elfogadottak. Ez a tendencia az alkalmazások internetes alapokra helyezésével
és a multinacionális cégek, valamint az általuk hozott technológiák
megjelenésével rendkívül gyorsan változott.
Személyügyi informatikai rendszereket önállóan vagy a klasszikus
vállalatirányítás részeként a világon, a nagyvállalatok mellett ma már a közép,
sőt kisvállalatok is előszeretettel használják. A felhasználók előnyben részesítik
az informatikai- és mobil technológiákkal ötvözött univerzális platformokat,
amelyek átfogó üzleti folyamat integrációval nem csak a munkavállalóknak, de
az emberi erőforrás menedzsmentnek rengeteg hasznos és értéknövelő funkciót
biztosítanak.
Témaválasztásommal szeretném felhívni a figyelmet a magyarországi helyzetre,
ahol a humán erőforrás menedzsment informatikai támogatása és a portál alapú
HR (e-HR) kihasználtsága a fenti trendtől lényegesen elmarad.
Az üzleti és az állami szféra személyügyi rendszerei és annak felhasználási
területei itthon még nem érték el a kihasználtság határait. A témakör iránti több
évre visszanyúló érdeklődésem és tapasztalataim alapján hiszek benne, hogy az
e-HR megoldások használatával, az emberi erőforrás tevékenység megítélése
jelentős mértékben képes javulni.
A klasszikus ERP rendszerek hagyományos alkalmazásainak bizonyos részei,
mint például a logisztika, termelésirányítás, vagy az ügyfélkapcsolatok
kezelésére használt megoldások szintén rendelkeznek portál alapú funkciókkal.
Tekintettel arra, hogy napjainkban az emberi erőforrás menedzsment, a
személyügyi informatika adta lehetőségek korlátozott funkcionalitását
használja, dolgozatomban szeretném bizonyítani, hogy a HR klasszikus
informatikai rendszerei az e-megoldások irányába hogyan tudnak tovább
fejlődni és használatuk milyen előnyökkel járna az üzleti életben.
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A jövőben kizárólag azok a személyre szabott és felhasználóbarát felületekkel
rendelkező megoldások lesznek használhatók, amelyek az üzleti szerepek
innovatív és valós idejű, azaz internet alapú támogatást képesek megvalósítani.
Innovatív megoldások bemutatásával szeretnék rávilágítani az e-HR
kiaknázatlan előnyeire. Dolgozatomban részletesen bemutatom a perbit.views új
generációs alkalmazását, a perbit.insight integrált HR szoftvert. A rendszer
fejlesztője, 25 éves tevékenysége során, csupán a németországi közép és
kisvállalati szegmensben túl van 1000 rendszerbevezetésen. Nemzetközileg is
elismert termék, amelyet több európai országban – hazánkban is – alkalmaznak.
Bemutatom, hogy az e-HR rendszerek képesek arra, hogy a belső
megelégedettség céljából megfelelő információ elérésével vonják be az
alkalmazottakat és a vezetőket az üzleti folyamatokba, és ennek megfelelően
fokozzák a motivációt, a produktivitást és a hatékonyságot.
Témaválasztásommal szeretnék rávilágítani, hogy merre tart az elektronikus
alapokon működő HR, milyen hozzáadott értéket képvisel a vállalat életében.
Dolgozatomban az e-HR kialakulását, jelenlegi helyzetét valamint jövőképét a
szakirodalom által definiált folyamatokat vizsgálva mutatom be.
Hipotézisem, hogy az emberi erőforrás menedzsment, a személyügyi
informatika interdiszciplináris jellegéből adódó lehetőségeket nem használja ki
teljes mértékben, ezért bemutatom a jelenleg legkorszerűbb piacvezető
klasszikus személyügyi szoftverek és e-HR megoldások hozzáadott értékét és
szemléltetem az elektronikus alapokra helyezett humán erőforrás gazdálkodás
folyamataiból adódó stratégiai, vállalati illetve munkavállalói előnyöket.
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2. e-HR az emberi erőforrás gazdálkodásban

2.1 Az e-HR története

A vállalatok emberi erőforrás menedzsmentjének nyilvántartási rendszerében az
egyik legnagyobb változást a '70-es évek szakmai átalakulása hozta. A korszak
első számú feladata sokáig a munkaszerződések, bérek nyilvántartása, kezelése
volt, majd ahogyan a vállalatok személyzeti osztályai kapcsolatba kerültek a
toborzással, képzéssel, az alkalmazottak teljesítményének értékelésével a
funkcionális feladataik megnövekedésével a papír alapú adatkezelés nehézkessé
vált.
A ’70-es években új módszer alakult ki a vezetői döntések meghozatalához
szükséges információk biztosítására. A döntéstámogató rendszerek összetett
döntési problémák megoldásához nyújtanak segítséget. Például: az emberi
erőforrásokkal foglalkozó vezető megkérdezheti: ha egy új rugalmas bérezési
rendszert vezetnek be, hogyan hat majd ez a munkával kapcsolatos költségekre
és a nyereségre? Ennek kiszámításához igen sok változó és ezek különféle
kombinációi szükségesek1. Humáninformatikai szempontból a '70-es évek
végével megjelenő majd a '80-as évekkel elterjedő interaktív számítógépes
tervezést, valamint a személyi számítógép megjelenését valódi áttörésként
értékelhetjük. Új alkalmazott tudományként, ekkor jelennek meg az első emberi
erőforrás-gazdálkodási funkciókat tartalmazó vállalati alkalmazások.
A kezdetekben ezek a megoldások kizárólag a személyzeti nyilvántartást és a
bérszámfejtést támogatták, de mint ahogyan a vállalatvezetők is felismerték,
hogy a dolgozó, a cég szempontjából potenciális erőforrásként tekinthető, és
mint ilyen, kiemelt gondoskodást igényel, a korai HR rendszerek is gyors
fejlődésnek indultak.
Az informatikai alapú HR rendszerek kezdetben szigetmegoldásként, de egyre
inkább teret nyertek a stratégiai tervezésben. A fejlődő infrastruktúra kedvező
hatással volt az elektronikus alapú HR rendszerek egyre szélesebb felhasználói
kört lefedő igényeinek kielégítésében.
A '90-es években az internet terjedésének hulláma elérte Kelet-Európát és
Magyarországot, a távközlési kapcsolatok javulásával a '90-es évek közepétől
már nem jelentett gondot akár az on-line kapcsolattartás sem. A
rendszerfunkciók fejlődésével egyre inkább automatizálttá vált az elektronikus
alapú emberi erőforrás gazdálkodás és a nagyobb vállalkozások számára a HR
Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment – Norbert F. Elbert: Személyzeti információs
rendszer 337.o (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1997)
1
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szoftvereket már integrált vállalatirányítási rendszerek részeként kínálták a
szállítók. A '90-es években jelentek meg először azok az első e-HR megoldások,
amelyek már kézzelfogható előnyöket sorakoztattak fel a munkavállalók
számára is.
Magyarországon a rendszerek elterjedésében mérföldkőnek tekinthető a
multinacionális cégek piaci megjelenése és az általuk „hozott” HR informatika.
Az ezredforduló környékére kiforró webes technológiák a magas interaktivitású
internetes tartalmak megjelenését jelentették. Az új technológia átértékelte az eHR rendszerek felhasználhatóságát és a vállalati kultúrában való
elfogadottságát. Interaktív közösségek alakultak ki, olyan csoportok amelyek,
kollaborációs felületeken kommunikálva, üzleti alapokon, vállalaton kívül és
belül naprakész információkhoz jutottak hozzá. Az e-HR fejlődésében jelentős
szerepet játszott az a hozzáadott érték, amely révén a vállalat emberekkel
kapcsolatos tevékenységei még inkább tervezhetővé váltak, az ügyintézések
ideje lerövidült, és a dolgozók elégedettsége is javult.
Napjainkra a vállalatok lassan felismerik, hogy e-HR olyan pozitív hozzáadott
értékkel rendelkezik, amelyek segítségével és a dolgozók bevonásával
racionalizálják munkafolyamataikat, következésképp a felszabaduló időt olyan
stratégiai támogató feladatokra fordíthatják, amelyek tovább tökéletesíthetik az
emberi erőforrás stratégiai szerepét és elősegítik a vállalat fejlődését.

2.2 A hazai HR informatika bemutatása

A magyarországi HR szoftver piac meghatározásakor számos szempontot
figyelembe kell venni. A vállalat mérete, infrastruktúrája és nem utolsósorban
szervezeti kultúrája mind meghatározó szempont. Magyarországon a
vállalkozások döntő többsége kis- és középvállalkozás. Ezek a vállalatok
termelik meg GDP 53 százalékát, s a foglalkoztatottak 70 százaléka is ebben a
körben dolgozik. A 2005. január elsejétől életbe lépett rendelet alapján a
vállalkozásokat létszám, árbevétel és mérlegfőösszeg alapján különböztetjük
meg. A HR szoftverpiac vizsgálatakor a mikrovállalkozásokat (10 fő és nettó 2
millió € árbevétel alatt), leszámítva a kis- és közepes vállalatok (250 fő
maximális létszámig, valamint 50 millió € bevételig) továbbá a nagyvállalatok
(250 fő foglalkoztatott feletti létszámmal és több mint nettó 50 millió €
bevétellel) jelentik a felhasználók potenciális körét.
A vállalatirányítási rendszerek magyarországi piacán évente 80 millió euró
értékű szoftver talál vevőre2, ugyanez a szám a teljes nyugat-európai humánerő2

IT Business (2010 január)
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és bérnyilvántartó szoftverpiac tekintetében 1,3 milliárd dollárra tehető. Azok a
vállalatok, amelyek vállalatirányítási rendszerek (ERP: Enterprise Resource
Planning) bevezetése mellett döntenek koránt sem biztos, hogy HR
funkcionalitásokat is implementálnak. A HR informatikai rendszerek hazai
elterjedésének hiánya mögött nem kizárólag pénzügyi, vagy erőforrásbeli okok
rejlenek. A szoftvergyártóknál (SAP, Perbit) végzett mélyinterjús kutatatásaim
alapján prognosztizálható az a tény mely szerint a vállalatirányítási rendszert
megvásárló cégek csupán 15-20%-a kívánja használni a HR komponensek által
nyújtott funkciókat. A Forbes 500 és a magyarországi top 200 vállalat
mindegyike használ valamilyen vállalatirányítási rendszert, viszont a
vállalatirányítási rendszer részeként HR funkciókat is bevezetett vállalatok
száma csak a szállítók referenciái alapján mutatható ki.
A kínálati oldalon, a korábbi évek trendje alapján megállapítható, hogy a
szoftveróriások mellett, a kis- és középvállalatok humáninformatikai igényeinek
lefedésében meghatározó szerepet játszó egyedülálló (stand-alone) HR
megoldások szállítói (Perbit, Nexon, VT-Soft) komoly szakmai
kompetenciákkal és fejlesztési tapasztalattal rendelkeznek és egyre nagyobb
piaci részesedéshez jutnak. Ez utóbbi piaci trend természetesen a
szoftvermogulokat –akik elsősorban komplex integrált vállalatirányítási
rendszerekben gondolkodnak– folyamatos kihívások elé állítja.
Korábban az ERP kizárólag nagyvállalati vállalatirányítási rendszereket
jelentett, de az utóbbi néhány évben kialakultak és kiforrottak a kis- és közepes
vállalatok igényeinek is megfelelő - viszonylag gyorsan, könnyen, fokozatosan
telepíthető – moduláris felépítésű rendszerek is. A legnagyobbak, mint az SAP
és az Oracle fejlesztésekben mindig élen jártak, vízióikkal és jövőbe mutató
megoldásaikkal komoly mércét állítanak a kínálati oldal szereplőinek. A világ
legjobb 30 márkája között pozícionált HR szoftverszállítója, a fejlesztésében
úttörő SAP (Systeme, Anwendungen, Produkte) 1972-ben alakult és
napjainkban a világ 120 országában több mint 89 000 ügyféllel rendelkezik.3.
Az SAP a kilencvenes években kezdte meg magyarországi működését. A
vállalat mára a világ egyik vezető üzleti szoftvergyártójaként élen jár a
hagyományos HR és e-HR megoldások fejlesztésében.
Szintén a ’90-es évek elejére tehető a hazai korszerű vezetéstudományi elveken
alapuló professzionális személyügy (Humán Resource Management) gyakorlati
alkalmazása. Ekkor kerülhetett sor a szakoktatás megkezdésére, a szakmai
szervezetek (Országos Humánpolitikai Egyesület 1990) és szövetségek
megalakulására (Informatikai Vállalkozások Szövetsége 1991), valamint a
személyügyi szaklapok (Személyügyi Hírlevél 1990, Humánpolitikai Szemle
1994) megjelenésére.
Az integrált személyügyi szoftverek, amelyek alatt a személyügyi informatika
főbb funkciócsoportjait egységesen támogató szoftvereket értjük, alkalmazása a
3

SAP Hungary Kft. www.sap.hu
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már néhány százfős munkavállalót alkalmazó szervezet számára ajánlott. A
rendszerek megtérülése és kihasználtsága eltérő, akár kisebb szervezetek is
hasznosan alkalmazhatják a rendszereket, főként, ha tevékenységük összetett és
bonyolult és a munkavállalók feladatköre, valamint képzettsége egymástól
jelentősen eltér. A szervezeteknek valóban legfontosabb erőforrása az ember,
ezt az erőforrást pedig részletesen és alaposan megismerni, értékét fenntartani és
folyamatosan növelni az informatika lehetőségeinek kihasználása nélkül nem
lehet (Fejér 2010).
A szoftveres megoldásokkal szembeni elvárások közt szerepel, hogy a rendszer
egy integrált üzleti platform szerves részeként biztosítsa az emberi erőforrások
tervezésének és vezérlésének azt a fajta nyitottságát, amellyel rugalmasan tudja
alkalmazni az internetes megoldások adta lehetőségeket és e-HR eszközöket is.
Hazánk az elmúlt években meglehetősen lemaradt a személyügyi informatika
terén, hisz a legtöbb cégnél csupán a bérkifizetések követésére, illetőleg egyéb
adminisztrációs célokra használják az IT újkori vívmányait. Pedig HR
alkalmazások egész sora állna a rendelkezésükre, kezdve az önkiszolgáló
munkavállalói HR portáloktól a vezetői információs rendszereken keresztül az
online toborzási és oktatásszervezési módszerekig. Az élenjáró nemzetközi
gyakorlatban a személyügyi adminisztrációt a HR Performance, az eredmények
grafikus bemutatása és az intelligens előterjesztések létrehozása váltja fel. A
személyügyi informatika alkalmazásának hazai színvonala változatlanul
elmarad az élvonaltól. A számítástechnika lehetőségeit szinte mindenütt
kihasználják a bérügyvitel és a személyügyi adminisztráció szakterületein, míg a
stratégiai HR-alkalmazások szintje továbbra is messze elmarad a
lehetőségektől4.
Vállalaton belül a HR rendszerek használatát, bevezetését és előnyeinek
kihasználását természetesen olyan tényezők is befolyásolják, mint például a
vállalat kultúrája, vagy éppen a HR vállalaton belüli elismertsége és stratégiai
szerepének megítélése. A rendszerek bevezetésével járó bizonytalanság és az új
folyamatok kialakulása elkerülhetetlen. A bizonytalanság félelemérzethez
vezethet, ezért bevezetés előtt, a fenti tényezők minimalizálása érdekében
javasolt feltérképezni, hogy az új folyamatok milyen hatást gyakorolnak a
munkavállalókra és a belső működési mechanizmusra.

4

Fejér Tamás: Reformokért kiált a hazai személyügyi informatika (HR Portál 2008)
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2.3 A személyügyi informatika és az e-HR kapcsolata

A hagyományos személyügyi informatika, mint interdiszciplinárisan
alkalmazott tudományterület elsődleges célja az emberi erőforrás gazdálkodás
igényeinek kielégítése és stratégiai támogatása. Az e-HR a személyügyi
informatika által támogatott hagyományos HR feladatokra, eszközökre és
folyamatokra épülő interaktív internet alapú emberi erőforrás gazdálkodás
automatizálását segítő feladatokból álló eszköztár, amely a munkafolyamatok
racionalizálása, valamint a hatékonyság javítása érdekében önkiszolgáló
eszközök formájában valósul meg.
Az e-HR megoldásnak lehetővé kell tennie a személyügyi ügyintézők, a felső és
középvezetők részére, hogy eredményesen kezeljék a legfontosabb vállalati
befektetést: magát a munkavállalót. Mindezeknek megfelelően az adminisztratív
rutinmunkák helyett a felhasználó az értékteremtő tevékenységekre
koncentrálhat.
Az e-HR rendszerek természetesen önmagukban nem sokat érnek, gyakorlatilag
személyügyi adatbázisok hiányában használhatatlanok. Csak akkor
beszélhetünk e-HR megoldásról, ha adatbázisra épülő HR rendszerünk
rendelkezik internetes és intranetes komponensekkel, amelyek lehetővé teszik,
hogy a felhasználó a személyre szabott portálfelületen elérhesse adatait.
Természetesen ez visszafelé is igaz. Ma már a vállalatok fő törekvése az, hogy
az adatok kevésbé centralizáltan munkaállomásokon keresztül is elérhetővé
váljanak. Az adatok alapvető struktúrája, mibenléte, tárolásának és
használatának módja azonban a rendszerektől függetlenül változatlan marad. 5
Az e-HR alkalmazások célja, hogy a dolgozók gyorsan cseréljenek egymással
információt, és a szorosabb együttműködéshez interaktív kapcsolatokat
építsenek fel. Ennek eredményeképpen növekszik a feladatok és összefüggések
átláthatósága, növekedni fog a hatékonyság és a termelékenység a
munkahelyen.
A hazai piac megoldásait tekintve főként olyan kezdeményezésekre van
szükség, amelyek előmozdítják az emberi erőforrással való gazdálkodás
folyamatainak és információinak a vállalati folyamatokkal és stratégiákkal való
összekapcsolását, amit a ma Human Capital Managementnek hívunk. Ez
pontosan azt jelenti, hogy egy adott feladatra a legalkalmasabb dolgozót
végzettségüknek és kompetenciáiknak megfelelően hatékonyan legyünk
képesek foglalkoztatni, ezzel együtt támogassuk a dolgozók közötti
együttműködést, továbbá hatékonyan és átláthatóan kezeljük az emberi
erőforrás-gazdálkodás folyamatait, valamint segítsük és gyorsítsuk az emberi
erőforrásokat érintő döntéseket.
5

Thomas H. Davenport, Laurence Prusak: Tudásmenedzsment (18.o) (Kossuth Kiadó 2001)
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A fenti felsorolásból nem hiányozhat az egyik legfontosabb lépés sem, miszerint
össze kell hangolnunk a vállalati stratégiát a szervezeti egységek és az egyes
dolgozók céljaival.
A technológia és a humánerőforrás gazdálkodás számos kérdésben összefügg. A
folyamatok kidolgozását és végrehajtását az informatikai rendszerek végzik. A
jövőben egyre nagyobb teret nyer a munkavállalók bevonása az emberi
erőforrás folyamataiba.
A klasszikus HR rendszerek természetesen elengedhetetlen részei maradnak az
erőforrás-gazdálkodási folyamatoknak a jövőben is, de ahhoz, hogy a papír
alapú munkafolyamatokat kiváltsuk elengedhetetlenek lesznek az e-HR alapú
internetes portálmegoldások. Az e-HR technológia további jelentős előnye,
hogy hatékonyan képes támogatni a belső a kommunikációt és ezzel
nagymértékben növeli a munkavállalói elkötelezettséget.
Az első e-HR funkciók (interneten és/vagy intraneten elérhető alkalmazások)
bevezetése nagyon sikeresnek bizonyult. Mára egyre inkább a teljes körű web
alkalmazások veszik át a kliens-szerver megoldások helyét. A web alapú HR
szoftverek számtalan előnyt nyújtanak felhasználóiknak. A központi szerver
adatbázisát nemcsak a munkahelyükről, de útközben is, akár egy mobil internet
hozzáféréssel elérhetik. Ezen kívül a teljesen újszerű szoftver megoldásoknak
köszönhetően bővíthető a közvetlen alkalmazók köre. Az online toborzás a
pályázók közvetlen és önálló adatfeltöltését, standardizált életrajzok létrehozását
biztosítják. A költségkímélő, papírmentes adatforgalom mellett a jelentkezők és
a pályázatkiíró szervezet közötti kommunikáció leegyszerűsödik, és
automatikusan vezérelhető.
A munkavállalók önkiszolgáló adatkezelése (Employee Self Service) állandó
betekintést, naprakész adatbázist és a HR szakértők tehermentesítését
eredményezi. A vezetők közvetlen hozzáférése (Manager Self Service) többek
közt az online értékeléseket és a beosztottjaik adatainak önálló lekérdezését
teszi lehetővé. Az e-HR használatával a belső információáramlás és tájékoztatás
felgyorsul.
A fejlett európai országokban ezek a megoldások rohamosan terjednek. A HR
szoftverek felhasználóinak 10-20%-a alkalmazza az új megoldásokat6.

6

Fejér Tamás: Generációváltás a személyügyi szoftvereknél (Humánpolitikai Szemle, 2010)
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3. Emberi erőforrás gazdálkodás e-HR alapokon

A téma feldolgozásához a rendelkezésre álló hazai és külföldi szakirodalom
mellett, nagy segítségemre volt és rendkívül hasznosnak találtam az egyetemi
órákat, a személyügyi informatika tárgy színvonalas előadásait.
A témával kapcsolatos személyes érdeklődésem és tapasztalatom az SAP-nál és
az Oracle-nél eltöltött közel tíz éves munkaviszonyomon alapul. A fenti
vállalatoknál tanácsadóként dolgoztam, nagyvállalatoknál (Paksi Atomerőmű,
Sony Hungária, Hungarocamion, Magyar Posta, MOL) részt vettem HR
rendszerek bevezetésein, oktatásokat tartottam, valamint személyesen láttam el
az e-HR rendszerek funkcionális képviseletét. A szakdolgozat terjedelmére
vonatkozó korlátok miatt sajnos nincs lehetőségem minden egyes funkció
részletes bemutatására, ezért az alábbi fejezetekben azokat az általam
legfontosabbnak tartott e-HR megoldásokat mutatom be, amelyeket számos
adminisztratív és személyzetfejlesztési területen hatékonyan használhatunk.

3.2.1 Az e-teljesítményértékelés

A teljesítményértékelési folyamat minden fázisában tehát az előkészítésben,
célkitűzések kiírásában és az évközi áttekintésben, valamint az időszakos vagy
éves értékelések során, az e-HR alapokon működő megoldások interaktív
módon nyújtanak hatékony informatikai támogatást.
Az előkészítés fázisában különböző sablonokat hozunk létre, melyek mintául
szolgálnak a munkavállalók célkitűző lapjának létrehozásakor. A sablonok a
célkitűző lapok szerkezetét definiálják; egy célkitűző lap a célkitűzések, továbbá
az értékelendő kompetenciák szekciókból valamint a fejlesztési tervből állhat.
Az e-HR lehetővé teszi, hogy természetesen konkrét célok is rögzíthetők
legyenek. Ezek azok a célok, amelyek a munkavállalók többségénél
előfordulnak, ilyenek például az általános vállalati célok. Ha a vállalati célok
rákerülnek a sablonra, akkor a célkitűzés során nem kell minden munkavállaló
esetében külön-külön rögzíteni, csak egyszer a sablonon. A sablon megadott
célokhoz beállítható, hogy engedélyezett-e a törlésük a célkitűzés során. Ez
lényegesen leegyszerűsíti és lerövidíti a munkatársak számára rögzített
kiírásokat.
A sablonon az is beállítható, hogy az egyes szekciókhoz lehet-e új célt
létrehozni. Az egyéni célkitűzések szekcióban engedélyezni kell ezt a funkciót,
mert az egyéni célok nem rögzíthetők központilag a sablonon.
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Az „Értékelendő kompetenciák” szekcióban a munkavállalók értékelendő
kompetenciái szerepelnek. A sablonon vagy konkrét kompetenciák adhatók
meg, vagy szabály állítható be, hogy a célkitűző lapon majd a munkavállalók
elvárt vagy hiány kompetenciái jelenjenek meg értékelendő kompetenciaként.
A sablonon beállítható, hogy a kompetenciák törölhetők-e a célkitűző űrlapról,
illetve beszúrhatók-e új kompetenciák.
A munkavállaló egyéni teljesítmény kiírása tartalmazza a munkakörben előírt,
adott évre vonatkozó általános és eseti feladatokat és az ezek magas színvonalú
ellátásához szükséges kompetencia elvárásokat. A munkaköri feladatokba a
(terv)számokkal mérhető és a nem számszerűsíthető feladatok egyaránt
beletartoznak.
Az űrlapokat a célkitűzők az Önkiszolgáló Rendszeren keresztül hozhatják létre.
Az űrlap kitöltése történhet a célkitűző megbeszélésen, de azt megelőzően is. A
munkavállaló a megbeszélés előtt készíthet egy javaslatot a célkitűzésekre, majd
az űrlapot továbbíthatja a felettes vezetője felé. A célkitűző űrlap létrehozása az
előkészített sablon alapján történik. A célkitűző lapon a súlyszámok
megadásával a célok és az értékelendő kompetenciák között fontossági sorrend
állítható be.
Az áttekintés során lehetőség van a célkitűzések/kompetenciák felülvizsgálatára
és módosítására, ha ezt a megváltozott piaci viszonyok és vállalati körülmények
szükségessé teszik. A rendszer naplózza, hogy ki és mikor hajtott végre
módosítást a célkitűző űrlapon.
Az értékelés több szereplős is lehet, például a kompetenciák értékelésébe
bevonhatók a munkavállaló kollégái vagy beosztottai. A jogosultsági rendszer
segítségével korlátozhatók a részértékelők megtekintési és karbantartási
jogosultságai, így az űrlap egyes részei elrejthetők az értékelők elől. Az
értékelésbe bevontak elektronikus levélben értesülnek az értékelési feladatukról.
A célok és kompetenciák értékelése a sablonon megadott skálák alapján
történhet. A vállalati és egyéni célok esetén százalékos értékek is megadhatók.
A kompetenciák csak a kompetencia katalógusban definiált skálákkal
értékelhetők. Az egyes skálaértékekhez kapcsolt magyarázó szövegek segítik az
értékelőt a megfelelő szint kiválasztásában. Az értékelő szöveges megjegyzést is
fűzhet mind a vállalati/egyéni célok, mind a kompetenciák értékeléséhez.
A sablonon beállított számítási szabály alapján a célok/kompetenciák értékelési
adataiból – figyelembe véve a célkitűzéskor beállított súlyszámokat – az
értékelés összesített eredménye generálódik. Ez az összesített eredmény
figyelembe vehető a Javadalmazásmenedzsment komponensben a bérfejlesztés,
a bonusz-kifizetés és a részvényjuttatások kalkulációjánál.
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A kompetenciák értékelésekor az értékelő vezető a munkavállaló fejlesztési
tervét is rögzítheti. A fejlesztési terv készítésekor lekérdezheti a munkavállaló
képzési történetét, amely a korábbi és a folyamatban lévő képzések listáját
tartalmazza. A fejlesztési terv rögzíthető szöveges formában, de lehetőség van
konkrét tanfolyamokra történő előjegyzésre vagy regisztrációra.
Az értékelés lezárása után az értékelt kompetenciákkal aktualizálható a
munkavállalók kompetencia profilja, így a teljesítményértékelés a kompetenciák
folyamatos aktualizálását is biztosítja.

A teljesítményértékelés eredménye és következményei:

A munkavállalók teljesítményének rendszeres, egységes szempontrendszer
szerinti értékelése segítséget nyújt az azonos munkakörben dolgozók
teljesítményének összehasonlításához, a munkatársak egyéni fejlődését segítő
tényezők pontosabb kimutatásához. A teljesítményértékelési rendszerben
kialakított kompetencia modell számos egyéb területen felhasználásra kerül:
támogatja és hitelesíti a munkaerő kiválasztást és a felvételi eljárást, segíti a
munkahelyi beválás előrejelzését, a célirányos személyzetfejlesztést és
karriertervezést.
Az értékelések eredménye alapját képezi a munkavállalókat érintő vezetői
javaslatoknak, döntéseknek többek között a képzési rendszerhez, a belső
karriertámogatáshoz, a konzekvenciamenedzsmenthez kapcsolódóan. A
teljesítményértékelésből származó eredményeket figyelembe kell venni továbbá
a kompenzációs és jutalmazási rendszer tervezésekor.
Fontosnak tartom, hogy az e-HR alkalmazás elektronikusan archiválja a
teljesítményértékelés adatait, így a munkatársak személyi- és szakmai fejlődési
útja is nyomon követhetővé válik a rendszer segítségével. Így az értékelési
időszakok eredményeiről részletes kimutatások és vezetői összefoglalók
készíthetők.
Az e-HR megoldások rugalmasan kezelik a teljesítményértékelési technikákat,
legyen az kvalitatív vagy kvantitatív módszer. Véleményem szerint az e-HR
rendszerrel támogatott teljesítményértékelés legnagyobb előnye és a szervezet
számára hozzáadott értéke, hogy a szubjektív mérést objektívvá teszi.
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3.2.2 Karrier- és utódlástervezés e-HR eszközökkel

Az e-HR rendszerek felhasználhatósága szempontjából hasonló fontosságú
funkcióként szeretném kiemelni a karrier- és utódlástervezést. A HR vezetőknek
komoly kihívást jelent a tehetséggondozás. Hatékony megoldásokat kell
kidolgozniuk a tehetségek odacsábítására a szervezethez, fejlesztésükre,
megtartásukra. Ennek keretében proaktívan kell irányítaniuk a vezetőképzést és
az utódlástervezést, át kell látniuk a felmerülő szakmai elvárásokat, valamint a
demográfiai és technológiai változások munkaerő-piacra gyakorolt hatásait, és
olyan jól kialakított kultúrát kell létrehozniuk, amely minden szinten megnyeri
és lelkesíti a dolgozókat7. A hatékony karrier- és utódlástervezés
megvalósításának első lépése egy kompetenciákon alapuló Tehetség Adatbank
létrehozása. A munkavállalók a Munkavállalói Önkiszolgáló Rendszeren
keresztül, a Tehetség Adatbankba történő regisztrációval jelzik, hogy részesei
kívánnak lenni a vállalat karrier- és utódlástervezési programjának. A
regisztráció során a HR modulban szereplő adataikat kiegészíthetik a
karriertervükre vonatkozó információkkal (például a preferált szakterület,
munkakör és munkavégzési hely), és fájlokat is csatolhatnak (például: szakmai
önéletrajz, motivációs levél).
A HR szakértők az adatbázisban szereplő munkavállalókat karriertervük és
kompetenciák alapján tehetségcsoportokhoz rendelhetik. A tehetségcsoportok
kialakításának fő célja a tehetséggondozás folyamatának egységesítése. A
tehetségcsoport tagjainak képzése egy egységes fejlesztési terv alapján történik,
ami nem zárja ki a kompetenciahiányok feltárása utáni, egyéni, személyre
szabott fejlesztési tervek létrehozását sem. A csoport tagjainak különböző
rendezvények, tanfolyamok szervezhetők, továbbá a komponens lehetőséget
biztosít meghívók, tájékoztatók csoportos kiküldésére is.
Az utódlástervezés során azonosításra kerülnek a kulcspozíciók, vagyis azok a
pozíciók, amelyek megfelelő utódlásának biztosítása kiemelt fontosságú a
vállalat életében. A kulcspozíciókhoz a (például az SAP esetében használt)
„Tehetség Adatbankban” lehet potenciális utódokat keresni. Az e-HR megoldás
a kereséshez olyan eszközöket kínál, amelyek lehetővé teszik a kompetenciák és
más munkavállalói adatok (pl. preferált munkakör és munkavégzési hely)
alapján történő keresést. A legújabb technológiák a potenciális jelölt anyagához
csatolt fájlokban történő keresést is biztosítják.

Mike Losey, Dave Ulrich, Sue Meisniger: A HR jövője – Az emberi erőforrás-menedzsment
perspektívái (HVG könyvek, 2006)
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Az e-HR a potenciális jelöltek azonosítása mellett a velük való kapcsolattartást
is hatékony eszközökkel támogatja. Az e-mailekben kérdőívek kiküldésére is
van lehetőség, amelyek további információk gyűjtését teszik lehetővé.
A kulcspozíció kompetencia követelményeihez való megfelelés és más
szempontok alapján a potenciális utódok egymással összehasonlíthatók és
közöttük rangsor állítható fel.

3.2.3 Az e-toborzás

Az üzleti célok eléréséhez képzett munkaerőre van szükség, ezért a vállalatok
számára kulcsfontosságú a megfelelő jelölt kiválasztása, képzése és megtartása.
Az e-toborzás komponens web-alapú eszközökkel modernizálja a vállalatok
keresés-kiválasztás folyamatát. Az új toborzási stratégia hatékonyabbá teszi a
folyamatot és csökkenti a toborzási költségeket. Egy előrejelzés kimutatta, hogy
a munkavállalók 83%-a hajlandó az interneten állást keresni8.
A vállalat a legkönnyebb és legolcsóbb módón saját internetes oldalán hirdetheti
meg a betöltendő munkakört. Az e-toborzás azonban csak ez után kezdődik.
A folyamat a munkaerő-igénylés létrehozásával indul, amely a betöltendő
pozíció jellemzőit és a pályázókkal szemben támasztott kompetencia
követelményeket írja le. A munkaerő-igénylés alapján elkészül a hirdetés,
amely több csatornán is publikálható. Költséghatékonyság szempontjából első
helyen a vállalat internet/intranet portálján történő publikáció áll, attól függően,
hogy belső vagy külső forrásból kívánjuk betölteni a nyitott pozíciót. Az e-HR
eszközök által biztosított kollaborációs webes felületen keresztül a hirdetések
internetes munkaerő-közvetítők oldalain is megjeleníthetők. A legfejlettebb eHR rendszerek rendelkeznek olyan beépített integrációs kapcsolatokkal,
amelyek az álláskeresők által leginkább látogatott nemzetközi és hazai
munkaerő portálok pl. Monster, Jobseeker, illetve a hazai körökben népszerűbb
Profession vagy Jobmonitor üzemeltetőivel kötött megállapodás alapján, az
adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosítanak a toborzással foglalkozó
szakemberek számára.
Az Interneten/Intraneten történő jelentkezések egyrészt csökkentik az
adminisztrációs munkát, másrészt egy ún. pályázói adatbank létrehozását teszik
lehetővé. Az adatbankba azok az általános pályázók regisztrálhatnak, akik a
8

Society for Human Resource Managemet and The Wall Street Jew Job Recovery Survey,
2003
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vállalat aktuális álláshirdetései között nem találtak megfelelő ajánlatot, de a
későbbi keresésekben szeretnének részt venni. Mind az általános, mind a
konkrét pozícióra pályázók – a személyes adatok, konkrét iskolai végzettségek
és előző munkáltatók adatai mellett – megadják mindazokat a kompetenciákat,
amelyekkel rendelkeznek. A rendszer- katalógusból kiválasztható kompetenciák
mellett lehetőségünk van további kompetenciák szabad szöveges rögzítésére is.
Az új generációs kereső programok az így megadott kompetenciák alapján is
rátalálnak a kompetenciával rendelkező pályázókra.
A vállalat az álláspályázat mellett gyakran elvárja mellékletek csatolását is. A
pályázói anyagokhoz motivációs levelek és bizonyítványokat tartalmazó fájlok
is csatolhatók. Természetesen papír alapon már semmi nem történik.
Azok az e-HR rendszerek, amelyek rendelkeznek komplex megoldással,
képesek biztosítani a toborzási szakértő számára azt, hogy a pozíció
kompetencia elvárások alapján, a program „Tehetség Adatbankjában” és a
„Pályázói Adatbankban” kereshet megfelelő jelöltet. A két adatbankot azért
szükséges elválasztani egymástól, mert az előbbi kimondottan a
karriertervezésre és tehetséggondozásra jön létre, az utóbbi pedig a pályázók
jelentkezéseinek kezelésére. Természetesen lehetőségünk van mindkét
adatbázishoz való hozzáféréshez, illetve a munkavállalók/pályázók adataihoz
csatolt fájlokban történő keresésre is. Erre azért van szükségünk, mert a fejlett
rendszerek úgynevezett „profil-összehasonlítást” képesek végezni. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a szakértő egy kattintással olyan információhoz
jut, amely százalékos vagy akár szöveges formában is megmutatja a pályázóval
szemben támasztott követelmények (üzleti elvárások) és a jelölt kompetenciái
közti különbséget. Az eszköz rendkívül hatékony az előszűrés során.
Az elektronikus toborzás következő lépéseként a toborzási szakértő a
pályázókat a rendszeren keresztül interjúra és különböző szakmai és
személyiségtesztekre invitálhatja. A szakértő kérdőíveket is küldhet ki a
pályázóknak, illetve az interjúk eredményét kérdőíveken rögzítheti. A kérdőívek
és a kompetencia követelményeknek való megfelelés alapján a pályázók között
rangsor állítható fel.
Az elektronikus alapokon működő toborzás további előnye, hogy a toborzási és
kiválasztási folyamat minden lépése jól dokumentált, ami a toborzási munka
hatékonyságának valamint költségeinek mérését teszi lehetővé az erre a célra
készült lekérdezésekkel.
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3.2.4 Az oktatás és az e-HR összefüggései

Napjaink üzleti világában a munkavállalók tudása gyorsan elavulttá válik, ezért
folyamatos tanulásra, továbbképzésekre van szükség. Ezzel párhuzamosan
megnőtt az igény az oktatás decentralizálására, ami helytől és időtől független
képzési formákat jelent. A korábbi képzési rendszerek célja a tantermi oktatások
adminisztrációja volt, ami tanfolyami előjegyzések, regisztrációk rögzítéséből,
erőforrás menedzsmentből, levelezési tevékenységekből és tanfolyami költségek
nyilvántartásából állt. Ezek a tanfolyam-szervezési funkciók az újabb
verziókban kiegészültek modern és költséghatékony e-learning oktatási
formákkal. A virtuális képzések nem igénylik a tanulók személyes részvételét a
tanórákon, az Interneten/Intraneten keresztül az oktatás helyszínétől távol is
részt vehetnek a képzésben. A komponens oktatási portálján lejátszható webalapú tananyagok nemcsak térben, hanem időben is kötetlenné teszik a képzést,
azaz a tanuló dönt arról, hogy hol és mikor kíván tanulni.
A tananyagok előállításakor oda kell figyelnünk, hiszen nem minden tananyag
„játszható le” minden e-learning rendszerben, ezért olyan szerzői környezetet
érdemes választani, amelyben modulárisan felépített SCORM (Shareable
Content Object Reference Model) kompatibilis tananyagok készíthetők. A
legmodernebb megoldásokba, a más rendszerben készült, tananyagok is
importálhatók, lehetővé téve a különböző profilú oktatási anyagok
felhasználását.
A korszerű e-learning rendszerben a képzések kompetenciaalapúak, vagyis
minden képzéshez beállíthatók az előfeltétel és megszerezhető kompetenciák. A
tanmenetek létrehozásával komplex képzési programok is megvalósíthatók. A
tanmenetek egymásra épülő tantermi oktatásokból, virtuális és a web-alapú
képzésekből állhatnak. A tanmenetbe az előképzettséget és az előmenetelt mérő
tesztek is beilleszthetők. A web-alapú képzéseknél a feldolgozandó tananyag
dinamikusan módosulhat a tesztek eredménye alapján, figyelembe véve a
fejlesztendő területeket.
Az e-HR részeként az oktatási portál nemcsak a web-alapú oktatási anyagok
lejátszására szolgál, hanem lehetőséget ad arra, hogy a munkavállalók a
tanfolyami katalóguson keresztül tájékozódjanak a vállalat oktatási
stratégiájáról. A tanfolyami katalógus a vállalat képzési tervében szereplő
tanfolyamok, és tanmenetek részletes leírását tartalmazza. A már elvégzett, a
jövőben kötelezően elvégzendő és az ajánlott tanfolyamok a munkavállalók
egyedi képzési számláján találhatók. Az oktatási portálon – ha a vállalat képzési
folyamata ezt megengedi – a munkavállalók saját maguk is regisztrálhatnak egy
tanfolyamra, vagy lemondhatnak egy képzést. A regisztráció és lemondás
természetesen vezetői engedélyhez köthető. Az oktatási portál arra is
lehetőséget ad, hogy a munkavállalók összehasonlíthassák a kompetenciáikat a
pozíciójukban elvárt kompetenciákkal.
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3.2.5 Vezetői önkiszolgálás

Az e-HR alkalmazások talán legismertebb része az Önkiszolgáló Rendszer. Az
önkiszolgáló felület az első, amivel a munkavállaló a portált kinyitva találkozik.
Az önkiszolgáló rendszerek az üzleti folyamatok szereplőinek (menedzserek,
beosztottak, vevők, szállítók, üzleti partnerek) folyamatos együttműködését
biztosítja egy korszerű, Intranet/Internet alapú környezetben. A portál
használata nem igényel speciális képzést, bárki használni tudja, aki egy kicsit is
jártas az Internet világában. A vezetői és a munkavállalói önkiszolgáló
rendszerek önálló üzleti csomagként jelennek meg a portálon. Az üzleti
csomagok előredefiniált szerepköröket is tartalmaznak, amelyekben definiálásra
került, hogy a szerepkörbe tartozó felhasználók a portál mely funkcióit
használhatják.
A portál üzleti tartalmának bővítéséhez a szállítók rendszerint olyan fejlesztő
eszközöket kínálnak, amelyek segítségével a portál arculata a vállalati
igényeknek megfelelően testreszabható.
A Vezetői Önkiszolgáló Rendszer (MSS - Manager Self Service) kettős célt
szolgál: egyrészt a vezetők naprakész információt kapnak a beosztottaik HR
releváns adatairól, másrészt a különböző HR akciókban - mint például
teljesítményértékelés, alapbérfejlesztés, toborzás – a HR osztály felé
továbbítandó adatokat nem papíron vagy Excel-táblában rögzítik, hanem az
önkiszolgáló rendszerben. Így a HR osztály szakértői mentesülnek az
adatrögzítői munkák alól, és az igazi feladatukra, a szakértői feladataikra
koncentrálhatnak.
Az önkiszolgálásban olyan funkciók állnak a vezetők rendelkezésére, mint pl. a
közvetlen és közvetett beosztottaik adatainak áttekintése. Áttekintés a
munkavállalók fontosabb adatairól, mint például elérhetőségek, szervezeti
besorolás, kompetenciák, képzéstörténet, képzési terv, távollét, javadalmazási és
teljesítményértékelési adatok.
A vezető megtekintheti a közvetlen beosztottak rendelkezésre állását, láthatja a
távollét (pl. szabadság, betegség, jogi állomány), jelenlét (pl. oktatáson való
részvétel) adataikat, valamint megtekinthetik a folyamatban lévő szabadság
igényeket is. Az önkiszolgáló rendszer rengeteg funkciót rejt magában,
párhuzamosan képes kezelni a különbféle folyamatokat ezért a rendszer
emlékezteti a vezetőket beosztottaikkal kapcsolatos eseményekre, mint például
próbaidő vagy határozott idejű szerződés lejárta vagy akár a munkavállalók
születésnapjára.
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A megoldás természetesen az ellenőrzésen kívül szervezésre is alkalmazható. A
vezetők a változáskérelmek kitöltésével kérelmezhetnek például áthelyezést,
munkaidő-változást, rendkívüli fizetésemelést a beosztottaikra vonatkozóan,
majd nyomon követhetik a kérelem státuszát.
A szolgáltatások széles palettája lehetővé teszi a vezető számára, hogy a
virtuális munkaállomása segítségével önállóan használja azokat a HR
funkciókat (munkaerő-igénylés létrehozása, pályázói adatok áttekintése,
pályázók értékelése, teljesítményértékelés, bérfejlesztés, bónusz és
részvényjuttatás adatok rögzítése, létszám- és személyi jellegű költségek
tervezése) amelyek számára eddig csak papíron voltak elérhetőek, vagy még
azon sem és a folyamatok kimeneteléről csak utólag értesült.
A vállalat HR vezetői a többi vezetőnél nagyobb jogosultsággal kell hogy
rendelkeznek a Vezetői Önkiszolgáló Rendszerben, mert a vállalat egészére
vonatkozó HR adatokat és mutatószámokat (pl. létszám, belépők száma,
meghirdetett pozíciók száma) kérdezhetnek le. Emellett a különböző HR akciók
státuszát is folyamatosan nyomon követhetik (pl. hány munkavállalónak nem
készült el a célkitűzése).

3.4.6 Dolgozói önkiszolgálás

A dolgozói önkiszolgálásban a technológia alkalmazása és az alkalmazotti
önállóságra építés kulcsfogalmak. Hasonlóan a vezetői önkiszolgáláshoz, a
dolgozói önkiszolgálásnak szintén sok előnye lehet. Tapasztalatok alapján az
ilyen hozzáférés segítségével a munkavállalók a felmerülő problémák 60
százalékát on-line módon maguk meg tudják oldani. Egy gondosan megtervezett
rendszer lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak maguk lássák el a rájuk
vonatkozó adminisztratív HR feladatok jó részét. Online elérhetnek, vagy
maguk intézhetnek sok személyi tevékenységet, pl. HR információkat kérhetnek
le, szabadságkérelmeket vagy akár irodaszer-igényléseket adhatnak le,
betekinthetnek személyi adataikba, módosíthatják és aktualizálhatják azokat.
Hozzáférhetnek olyan információkhoz, mint pl. a szabadságon töltött és
fennmaradó napok száma, a nyugdíjazás kérdései, a karrierlehetőségek és az
ahhoz szükséges képesítések. Ezeket a feladatokat ráadásul szinte bárhol és
bármikor végezhetik, hiszen a számítógépes rendszerek a nap huszonnégy
órájában elérhetők, és nincs munka-, illetve ügyfélfogadási idejük, mint egy
HR-es munkatársnak. Mivel az alkalmazottak bármikor hozzáférhetnek a HR
területek egy részéhez, a szolgáltatásminőség megítélése e tekintetben
kedvezően alakulhat.
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Növekedhet továbbá a nyilvántartások pontossága, fokozódhat azok
naprakészsége is, hiszen az alkalmazottak szükség esetén azonnal frissíthetik
adataikat9
A munkavállalók az önkiszolgáló rendszerbe egyedi felhasználónévvel és
jelszóval jelentkeznek be, és csak a saját adataikhoz férhetnek hozzá. A
következő felsorolásban funkcionális lehetőségek tárházát és az önkiszolgáló
rendszer elérhető szolgáltatásait mutatom be:
Szabadságkérelem: Szabadságigény felterjesztése a felettes vezető felé,
szabadságkeret és felhasználás lekérdezése.
Törzsadat-karbantartás: A munkavállalók bizonyos személyi törzsadatokat –
mint például lakcím, bankszámlaszám, gyerekek száma – az önkiszolgáló
rendszeren keresztül aktualizálhatnak.
Értesítők, vállalati információk és kapcsolattartók megjelenítése: A vállalat
munkatársai számára a napi munkavégzéshez a belső és piaci információk
nélkülözhetetlenek. Az önkiszolgáló felület rugalmassága lehetővé teszi a
munkatársak számára, hogy mindenki saját preferenciája alapján szabhassa
testre a „saját portálfelületén” a számára legfontosabb vagy legtöbbet használt
tartalmakat. A „saját portálon” ezen kívül bérjegyzékek, bérfejlesztési értesítők
és jutalom-értesítő megjelenítésére, sőt szervezeti ábra, belső szabályzatok és
vállalati hírek megjelenítésére és természetesen a jogosultsági rendszer alapján
annak megtekintésére is lehetőség nyílik.
Ha belegondolunk abba, hogy egy ezerfős vállalat bérjegyzékének
nyomtatásának, papírfelhasználásának és annak borítékolásának milyen havi
költségei, illetve környezeti hatásai vannak, könnyen számszerűsíthető akár ez
az egy önkiszolgáló funkció bevezetéséből adódó megtakarítás.
További előnyei a dolgozói önkiszolgálásnak, hogy a megoldás rendkívül
hatékonyan képes kezelni a belső álláshirdetéseket, az azokra történő
jelentkezéseket, pályázatokat valamint azok nyomon követését. Az előbbieken
túl az eszköz a munkatársak segítségére lehet kompetenciáik bemutatásában, a
tanfolyami katalógus áttekintésében, tanfolyami részvétel kérvényezésében és a
tanfolyam sikeres elvégzését követően, saját kompetenciák aktualizálásában. A
munkavállalói
kompetenciaprofil
a
karrierfejlesztésen
kívül
a
teljesítményértékelésben is kulcsszerepet játszik. A fejlett önkiszolgáló rendszer
egy-egy pályázat esetén profil-összehasonlítást adhat az üzleti elvárásokban
támasztott követelmények és a munkavállaló meglévő kompetenciáinak
adatairól.
Az összehasonlítás már egy-egy álláspályázat alkalmával hasznos segítség lehet,
hiszen amennyiben pl. túl nagy a százalékos különbség az elvárásban leírt és a
9

Dr. Poór József: Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment (Complex, 2009)
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meglévő kompetenciák között, úgy adott esetben lehet, hogy a jelentkezőnek
már pályáznia sem érdemes. A kompetenciaprofil szintén jól használható az online teljesítményértékelésben. A teljesítmény-kiírások alapján elvégezhető online teljesítményértékelés a személyes teljesítményértékelési megbeszélések
előtt sok időt takaríthat meg az értékelő és az értékelt számára. Személyes
találkozójukkor a már előzetesen az önkiszolgáló rendszerben kitöltött formulák
megbeszélése és véglegesítése marad hátra.
A technológiai megoldások előnyeik miatt, a HR területen is egyre
elterjedtebbek. E megoldások alkalmazásához is párosulnak azonban tipikus
buktatók. Ezek az egyedi igények túlhangsúlyozása – a készen kapható
termékek adaptálása helyett egyedi HR portál és szolgáltatás-készíttetés – a
kapcsolatok fontosságának elfelejtése – a hosszú távon legjobb alkalmazotti
bánásmód érvényesítése helyett a tranzakció gyorsaságának túlhangsúlyozása –
és magyarázatot sem igénylően a cél nélkül gyűjtött adatok sokasága és a
magánszféra zavarása10.
Természetesen az önkiszolgáló rendszer megvalósításához innovatív és
rugalmas környezetre, illetve megfelelő felsővezetői hozzáállásra és
támogatásra is szükség van, hiszen e nem mindennapi alkalmazást nem minden
szervezeti kultúra képes befogadni.

10
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4. Kutatási eredményeim a Magyarországon elérhető e-HR megoldásokról

Önálló kutatásomban szeretném bemutatni a Magyarországon elérhető vezető eHR alkalmazások előnyeit. Munkamódszerem során összehasonlítottam a
termékek összehasonlítható paramétereit és az általánosságokon felül kiemelem
az egyes szállítók funkcionális vezető e-HR tulajdonságait.
A megoldások alkalmazhatóságát, előnyeit-hátrányait személyes tapasztalatokra
és a szállítók vezető tanácsadóival történt konzultációkra alapozom. Kutatási
eredményeimhez jelentős mértékben hozzájárult, hogy a Perbit Kft.-nél részt
vehettem a perbit.insight adaptálási, fordítási munkálataiban, amit ezúton is
szeretnék megköszönni Fejér Tamásnak, a cég vezetőjének.
Az alábbi kutatási rész alfejezeteiben bemutatom a Nexon PersOnline
keretrendszerének e-toborzás eszközét, ezt követően az Oracle és az SAP
leglátványosabb e-HR funkcióit és a VT-Soft Opus alkalmazására épülő Webív
elnevezésű e-HR rendszert, majd végül a Perbit perbit.views alkalmazását,
valamint külön fejezetben részletezem a németországi szoftvergyártó legújabb
internetes megoldását a perbit.insight-ot.
Az informatikailag támogatott HR megoldások kezdetben a személyügyi
adminisztrációt, és a vállalatok adminisztrációs igényét támogatta. A lokalizált,
azaz a magyar jogszabályoknak és hazai üzleti elvárásoknak megfelelően
kialakított, törvényi nyomkövetéssel támogatott bér- és illetményszámfejtés
modulok mellett megjelentek az emberi erőforrás gazdálkodás klasszikusnak
tekinthető személyügyi adminisztrációs és személyzetfejlesztési munkaterületei.
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A HR modulok komponenseit a következő képen csoportosíthatjuk:
Tranzakciók kezelés

Életciklus kezelés

• személyügyi adminisztráció,

• személyzetfejlesztés,

• bér- és tb-számfejtés,

• munkaerő-kezelés,

• juttatások, cafetéria,

• teljesítménykezelés és -értékelés,

• szervezetmenedzsment,

• javadalmazásmenedzsment,

• időgazdálkodás,

• kombinált tanulás,

• törvényi beszámolók.

• oktatás és személyzetfejlesztés
• e-toborzás (e-Recruitment).

Dolgozói kapcsolatok kezelése

Munkaerő-elemzések

• vállalati információcsere,

• költség-tervezés és-szimuláció,

• menedzserek önkiszolgálása,

•humán

• dolgozói önkiszolgálás,

stratégiai

tervezés

és

elemzés,

• vállalatközi együttműködés.

• jelentések, riportok.

1. sz. ábra (forrás: SAP alapján saját szerkesztés) informatikailag támogatott főbb HR funkciók

Az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatok támogatása egyre szélesebb
spektrumon igényli az informatika jelenlétét. A hagyományos HRMS (Human
Resource Management System) rendszerek széles szakmai támogatást és
felhasználhatóságot biztosító elemei mellett, további kiegészítő alkalmazások
színesítik a megoldásokat.
A fenti funkcionalitás egy komplex környezet alkalmazásait sorakoztatja fel,
amelyek elnevezésben vagy felosztásban eltérhetnek a szoftverszállítók
kínálatában. Magyarországon a legismertebb HR szoftverek szállítói (NEXON,
Oracle, SAP, OPUS, Perbit) eltérő funkcionalitásokkal kínálják megoldásaikat.
A technika fejlődésével az e-HR, az integrált vállalati portálok és kollaborációs
felületeknek köszönhetően egyre több feladatot vállalnak fel az emberi erőforrás
menedzsment tevékenységeiből. Ezzel együtt az e-HR a komplex személyügyi
informatikai rendszerekkel egyetemben döntéstámogató eszközök is. A
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humántőke döntéstudományának megjelenése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az
információtechnológia a HR területén is kibontakoztathassa teljes potenciálját11.
Az e-HR megoldások tekintetében a Dolgozói Önkiszolgáló funkciók kerültek
leginkább előtérbe. Ez a látványos és innovatív eszköz lehetővé teszi a vállalat
munkatársai számára, hogy távoli eléréssel - akár az irodán kívül -,
hozzáférjenek saját adataikhoz, megtekinthessék vagy módosíthassák az általuk
hozzáférhető alapadataikat (például címváltozást rögzíthessenek, vagy
tanfolyamra jelentkezhessenek). Ezekkel a folyamatokkal nem csak a dolgozók
elégedettségét és a vállalat „munkavállaló-központúságát” növelhetjük, hanem
számos túladminisztrált és munka-időigényes folyamatot is egyszerűsíthetünk.
Az e-HR megoldások használatával támogathatjuk a dolgozók vállalatnál
eltöltött teljes életciklusának hatékony kezelését, így például a belső
karriertervezést, az oktatás- és képzésmenedzsmentet valamint a
kompetenciamenedzsmentet is.

4.1 A Nexon szakmai megoldása

A Nexon e-HR megoldása a többi neves szállítóhoz képest viszonylag későn
került piacra. A Nexon elsősorban személyügyi és bérgazdálkodási rendszer,
amely kevésbé rugalmasan paraméterezhető. A klasszikus moduljaik mellé az
utóbbi 1-2 évben kerültek olyan internet alapú alkalmazások, amelyek
támogatják az e-HR funkciókat. Ezek a szolgáltatások az úgynevezett
PersOnline keretrendszerből érhetőek el.
A Nexon a következő e-HR funkciókat kínálja: elektronikus munkabérjegyzék,
cafeteria,
képzés-fejlesztés,
teljesítményértékelés,
személyes
adatok
megtekintése és módosítása, valamint munkaidő adatok és szabadságigénylés.
Az alábbiakban mégis az elektronikus alapokra helyezett toborzási rendszerre
hívnám fel a figyelmet. A NEXON egyik legújabb fejlesztése a toborzástkiválasztást támogató humáninformatikai megoldás, a nexONJOB. A rendszer
webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók és szinkronizálhatók a
projektek/hirdetések. A modul átfogja a toborzás-kiválasztás adminisztrációját,
automatizálja a folyamatokat a hirdetésfeladástól a felvételi folyamat utolsó
lépéséig. Folyamatorientált keretrendszert biztosít, ugyanakkor lehetőséget ad
különböző szintű szakértői tartalom kialakítására.

J.W. Boudreau, B.B. Dunford, P.M. Ramstad:”The Human Capital ’Impact’ on e-Business:
The Case of Encyclopedia Brittanica (Amacom, New York, 2001); HR a XXI. Században
(HVG Könyvek, 2004)
11
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A szoftver strukturált, lekérdezhető, könnyen kezelhető pályázói adatbázis
építésére biztosít lehetőséget. Az ilyen rendszerek nagy előnye, hogy az
automatikus internetes hirdetés automatizálásával minimalizálja az
adminisztrációt, így működtetése nem jelent plusz terhet a felhasználók
számára. Tekintettel arra, hogy a rendszer moduláris felépítésű, a projektnyilvántartási rendszer biztosítja a munkaerő-kiválasztási folyamat projekt
menedzsment szemléletű kezelését, csökkenti a kiválasztási folyamat élőmunkaigényét. Lehetőség van természetesen dokumentumok csatolására is, bár ezt
biztonságtechnikailag a vállalatnak, annak érdekében kell szűrnie és megfelelő
védelmet biztosítania, hogy azok ne tartalmazzanak esetleges vírusokat vagy
kártevőket.
Érdekesség, hogy a Nexon megoldása önálló portálként működik, a
felhasználókkal ugyanakkor képes „elhitetni”, hogy a vállalat honlapján
jelentkeznek, mivel ezt formai megjelenésben is testre lehet szabni. Tehát a
toborzási modul biztosítja az internet adta lehetőségek kiaknázását, támogatja az
e-mailben történő kapcsolattartást, rendelkezik internetes jelentkezési lap
betöltési és internetes hirdetési funkcióval. Véleményem szerint a Nexon, a
klasszikus megoldásaival nem igazán tud nagyobb piacot meríteni magának a
jövőben, ezért – nagyon helyesen – az új internetes komponenseit pozícionálja a
HR-esek számára.
Az internetes toborzás a következőképpen működik: A pályázók egy internetes
adatlap kitöltésével bekerülhetnek az adatbázisba. A jelentkezési lap struktúrája,
a legördülő listás mezőkből választható kategóriák megegyeznek a szoftver
belső pályázói adatbázisának jelentkező adatlapjával, így az interneten kitöltött
adatok további adatrögzítés nélkül áttölthetők a belső adatbázisba. Kitöltött
jelentkezési laphoz csatolt önéletrajzok automatikus bekerülése az adatbázisba.
Interneten jelentkezőknek visszajelző e-mail küldés a beépített levelezőrendszer
segítségével történik.
Az internetes hirdetés modul segítségével a toborzás modulban megírt hirdetés
adatai egy gombnyomással (ellenőrzés után) megjeleníthetők a vállalat saját
honlapján. Az állásajánlatokat megpályázni szándékozó pályázók adatai az
Internetes jelentkezési lap modul megrendelése esetén a pályázás tényével
együtt közvetlenül bekerülhetnek az adatbázisba. A rendszer egyszerűen
kezelhető és kiválóan alkalmazható a klasszikus toborzási funkciókhoz. Ezen túl
viszont nem nyújt többet.
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2. sz. ábra: (forrás: Nexon) A NexOnJOB internetes toborzási felülete

Az időmegtakarítás, a könnyű kezelhetőség és az automatizált folyamat mindmind hatékonyabbá teszi a kiválasztás folyamatát, de a személyes kiválasztás,
időpont-egyeztetés, a jelentkezőkkel való kapcsolattartás és az interjúkra
fordított idő elkerülhetetlen. Véleményem szerint a Nexon sokat fejlődött az eHR megoldások terén, annak ellenére, hogy a rendszer „dobozos”, azaz minden
fő funkciót elkülönít egymástól, egyre rugalmasabban próbálja kiszolgálni a
vállalatok HR szakembereinek elvárásait.

4.2 Az Oracle szakmai megoldása

Az Oracle a világ második legnagyobb szoftvergyártó vállalata, amely
alapvetően két területen képvisel jelentős szerepet: az egyik az alkalmazások,
vállalatirányítási rendszerek és döntéstámogatási rendszerek, ide tartoznak a HR
és e-HR rendszerei, a másik pedig a technológia, adatbázisok és
fejlesztőeszközök piaca. A 90-es évek elejétől az Oracle kénytelen volt
válaszolni a nagy versenytárs fejlesztéseire és az internet-technológiát
felhasználva belépett az e-HR megoldások piacára. Mára az e-HR alkalmazásai
szinte teljes körűen lefedik a felhasználók elvárásait.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Oracle HR rendszere és e-HR
alkalmazásai kissé másként működnek, azaz az üzleti logikát a rendszerbe bele
kell fejleszteni. Nagy előnye, hogy az SAP-hoz hasonlóan gyakorlatilag
bármilyen üzleti folyamatra, testre lehet szabni a rendszert. Hátránya viszont,
hogy az üzleti logikát támogató rendszertervek viszonylag gyorsan elavulnak,
ezért van, hogy gyakorlatilag nincs két ugyanolyan üzleti logikájú Oracle
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rendszert használó vállalat, tehát majdnem minden rendszer egyedi bevezetést
és támogatást igényel. A felhasználók ezt leginkább a bevezetési-, oktatási-,
fejlesztői- és támogatási költségeken érzik.
Az e-HR rendszerek tekintetében az Oracle az elsők között volt a dolgozói
önkiszolgálás megvalósításában. Az Egyesült Államokban, ahol a mobilitásnak
és a rugalmas munkavégzésnek is hagyománya van, ez a funkció rendkívül
közkedvelt a munkavállalók számára. Az Oracle e-HR rendszerei a klasszikus
Oracle HRMS szoftverre épülnek.
A szoftverrel kapcsolatban végzett kutatásom során két, számomra meghatározó
hozzáadott értéket képviselő eszközt szeretnék kiemelni. Az egyik a
teljesítményértékelés, a másik pedig a vezetői juttatásmenedzsment, hivatalos
nevén „compensation workbench”. Mindkét megoldás jogosultságtól függően a
webes önkiszolgáló felületről érhető el. Nagy előnye a rendszernek, hogy a
felület egyéni szinten is testre szabható, nincs túlbonyolítva, ezáltal kezelése is
egyszerű. Mindkét megoldás egyedülálló rendszerbe épített workflow-t azaz
munkafolyamatot biztosít.

3. sz. ábra: (forrás: Oracle) Oracle Önkiszolgáló Rendszer – Alkalmazotti hozzáférés

A teljesítményértékelés folyamata logikus, a célkitűző szakasz és az értékelő
szakasz jól elkülönül egymástól. A célkitűzéskor az értékeltnek is lehetősége
van a célok rögzítésére, amelyet a rendszer továbbít az értékelőnek, aki rögzíti a
célok eléréséhez felkínált szükséges kompetenciákat. Ezt követően a rendszer
visszaküldi a javaslatot az értékeltnek, aki azt még az elfogadás előtt
módosíthatja. A folyamat után a hagyományos módon zárul a célkitűző szakasz.
Szimpatikus a rendszerben a választás és a vélemény szabadsága.
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További előnye az ilyen típusú rendszernek, hogy bizonyos fokon képes pozitív
módon befolyásolni a vállalati kultúrát és a korábbi szubjektív értékeléseket.
A rendszer nyitottsága és emberközpontúsága az értékelő szakaszban is
érezhető. A teljesítményértékelés indítása a munkavállaló önértékelésével indul,
amit a rendszer figyelembe is vesz a végső értékelésben. Az önértékelést az
értékelő véleményezése követi, ahol már az előzőekben meghatározott
kompetenciák alapján végzi az értékelést.
Fontos eleme a rendszernek, hogy a személytelennek tűnő folyamatot a
személyes egyeztetés és megbeszélés irányába tereli. A komplex értékelés és a
folyamat lezárása itt történik meg, természetesen elektronikus alapokon.

4. sz. ábra: (forrás: Oracle) Teljesítményértékelési felület - dolgozói jogosultsággal

Az Oracle, utóbbi két-három évben fejlesztett e-HR alkalmazása a vezetői
juttatásmenedzsment rendszer, azaz „compensation workbench”. Ez egy
forradalmian új vezetői döntéstámogató tervezési rendszer, amely segítségével
olyan eszköz kerül a vezető kezébe, amely segítségével pontosan tervezheti a
juttatások elosztását, miközben odafigyel a tehetséges munkatársak ösztönzésére
és jutalmazására. Az eszköz a vezetők számára lehetővé teszi, hogy egy helyen
jelenjenek meg a munkavállalók javadalmazási formái. Ez természetesen
földrajzi helytől függetlenül történik, így például egy multinacionális vállalat
HR vezetője, könnyen összehasonlíthatja a vállalt más telephelyein, más
szervezeteiben dolgozó kollegák béreit és juttatásait, azokra fejlesztési
javaslatot tehet és egyetlen nagy adattárból egyszerűen konszolidálhatja az
üzleti adatokat.
28

4.3 Az SAP szakmai megoldása

Általános előnyök tekintetében, az SAP rendszerét a teljes integráltság jellemzi,
ami kivételesen erős informatikai támogatással is jár. Az SAP árbevételének
közel az 1/5 részét olyan fejlesztésre fordítja, amelyekkel képes megfelelni a
felhasználói igényeknek. További előnyként említhető, hogy nemzetközileg
elfogadott és auditált tartalommal van feltöltve, magas az adatbiztonsági szintje
és gyakorlatilag bármilyen program vagy fejlesztett alkalmazás
hozzákapcsolható. Hátránya viszont, hogy kifogásolható az ár/teljesítmény
mutatója, illetve magasak a konzultációs-, bevezetési- és képzési költségek.
Annak ellenére, hogy az egyes moduljaiban külön-külön számtalan
előredefiniált lekérdezés létezik, újabb lekérdezések előállításakor a
felhasználónak nehézkes a riport tervezésének és készítésének a folyamata.
Mindezekkel együtt az SAP e-HR rendszerei funkcionalitásban kimagaslóan
jók, és fejlettsége jóval meghaladja a korát. Az SAP e-HR legfontosabb
funkciói: dolgozói- és vezetői önkiszolgálás, e-időgazdálkodás, e-toborzás, eteljesítményértékelés, e-learning, valamint a portál alapú információcsere.
A fenti e-HR funkciók alapja a dolgozói önkiszolgálás, ESS (Employee Self
Service), ami portálfelületen keresztül érhető el. Fontosnak tartom kiemelni,
hogy az SAP általános önkiszolgáló megoldásai között számos olyan eszköz
található meg, amelyek a kompetenciákra támaszkodva rendkívüli előnyöket
hordoznak. Az egyik ilyen alkalmazás az e-recruitment, azaz az e-toborzás.
Tekintettel arra, hogy a munkaerőpiac széttagolt és egyre nehezebb megtalálni a
megfelelő képességekkel rendelkező dolgozókat, a SAP on-line toborzási
modulja új dimenzióba helyezi a pályázó és a vállalat kapcsolatát. A
hagyományos munkaerő-toborzási folyamatok az üres munkakör betöltésére
összpontosítanak. A munkaerő-toborzó szervezetek általában alkalmasak olyan
külső álláskeresők felkutatására, akiket érdekel a meghirdetett munkakör,
viszont ha a kiválasztott pályázó elfogadja az ajánlatot, a többi jelentkező
feledésbe merül – és ezek az esetleg értékes dolgozók elvesznek a vállalat
számára.
Az SAP kicsit másképp működik és azon az elméleten alapul, mely szerint a
sikeres munkaerő-toborzás kulcsa a jelenlegi és a potenciális munkaerővel való
kapcsolat megerősítése. Ahelyett, hogy ideiglenes kapcsolatokat tartana fenn
egy adott munkakör potenciális betöltőivel, hosszú távú kapcsolatokat épít ki
olyan személyekkel, akik valamikor képesek lehetnek a vállalatnál dolgozni. Az
e-Recruiting a Talent Warehouse (Tehetségtár) adatbázison alapul, amely a
potenciális munkaerők adatainak központi tárolására szolgál. Itt találhatók egy
adott munkakör pályázói. A Talent Warehouse a munkaerővel való aktív
kapcsolat kezelésének alapja. Ha a jelölt bekerült az adatbázisba, számos
szolgáltatás nyújtható neki, többek között például személyi értékelés, előrelépési
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iránnyal kapcsolatos javaslatok, érdeklődésre számot tartó üresedések,
hírlevelek és személyes fizetés-visszaigazolás.

5. sz. ábra: (forrás: SAP) Kvalifikáció- és követelményprofil összehasonlítás

A rendszer a külső és belső pályázók nyilvántartott kompetenciái alapján
úgynevezett profil-összehasonlítással képes kiválasztani az üzleti elvárásoknak
megfelelő jelöltet. Az SAP felfogása szerint a hagyományos munkaerőtoborzási funkciók továbbra is központi szerepet töltenek be a megoldásban, ám
egy szépesebb perspektíva szerint át vannak alakítva. A rendszer kiemelt
támogatást nyújthat a munkaerő-toborzási lánc folyamataiban. A támogatás
szerep alapú, így például a munkaadó menedzser, a munkaerő-toborzó, a
szakértő vagy tanácsadó és a pályázó is részesül benne. A rendszert,
megjelenése óta, több száz nagyvállalat használja globálisan, a belső munkaerőfejlesztésekhez és a külsős tehetségek felkutatásához. Véleményem szerint a
SAP e-toborzása, jövőképével és funkcionális lehetőségeivel, kiemelkedik a
versenytársak megoldásai közül.

4.4 A VT-Soft szakmai megoldása

A VT-Soft a hazai szállítók közül az egyik legnagyobb tapasztalattal és
gondosan kifejlesztett e-HR portfolióval rendelkező vállalat. Az alábbiakban az
1989-ben alakult vállalat OPUS Humánügyviteli programcsalád legújabb
modulját a Webív elnevezésű e-HR rendszerét, internetes .NET technológiára
épülő eszköz előnyeit mutatom be. A megoldás lehetővé teszi távoli
felhasználók hatékony és biztonságos, jogosultságuknak megfelelő hozzáférését
a rendszerhez.

30

A webes technológia előnyeivel kapcsolatban fontosnak tartom kiemelni, hogy a
modul akár több ezer felhasználó számára biztosít akár egyidejűleg hozzáférést.
Az e-HR megismer önkiszolgáló funkcióinak megfelelően a munkavállalók
saját adataik megtekintését, és a vezetői jóváhagyás előtt módosítását
önkiszolgáló módon maguk végezhetik. A kezelőfelület egyszerű és a cég
igényei szerint paraméterezhető, továbbá távoli eléréssel a több telephelyes
cégek dolgozói közvetlenül kapcsolódhatnak a központi nyilvántartáshoz. Saját
felhasználói névvel és jelszóval belépve a dolgozók, csoportvezetők, osztály- és
üzemadminisztrátorok rögzítik és/vagy ellenőrzik az időadatokat. A vezetők az
egyes tételeket, vagy azok részleteit jóváhagyják, vagy akár módosíthatják is. A
jóváhagyott adatok képezik később a számfejtés alapját. A szabadságtervező
funkcióval a dolgozó rögzíti szabadságigényét, amit vezetője bírál el:
jóváhagyja, elutasítja, vagy módosítja.
Hasznos és kényelmes funkciója a rendszernek, hogy mentés előtt
ellenőrzéseket végez, ha az nem felel meg az előírásoknak, pl. a kivehető napok
számának, figyelmeztet vagy hibaüzenetet küld. A rendben lévőnek talált
igénylésről mentéskor automatikus SMS-t vagy mailt kap az igénylő és felettese
is.

6. sz. ábra: (forrás: VT-Soft Kft.) a Webív tervezési felületének részlete

A folyamat a dolgozó és minden jogosult számára követhető. Nagyobb
egységek munkaerő-tervezéséhez csoportos szabadságtervezést ajánl a rendszer.
Kitűnő keresőfunkció segíti a megfelelő dolgozók, csoportok vagy időszakok
kiválasztását, a találatok szűkítését.

31

7. sz. ábra: (forrás: VT-Soft Kft.) a Webív naptárnézetének részlete

A jelenléti ív a dolgozó munkaidejének és távolléteinek nyilvántartását, az adatok
teljességének és helyességének ellenőrzését és keresztellenőrzését – a bérprogramban
talált adatokkal való egyezését –, vezetői jóváhagyását szolgálja.
A munkarend és az időgazdálkodási adatok alapján a bérelszámolás számára
automatikussá válik a műszakpótlékok megjelenése, a távollétek és túlórák
törzsadatokhoz csatolása. Az időgazdálkodási modul segítségével, a megfelelő
lekérdezésekkel felmérések készíthetők a humánmenedzsment számára, a modul
eszközt ad a HR szakemberek és a vállalatirányítás kezébe a hatékonyabb
foglalkoztatottság kialakításához.
A funkció az aktuális hónap jelenléti adatainak akár napi rögzítésére alkalmas,
ugyanakkor a megelőző időszak adatai is visszanézhetők. Az ilyen megoldás
segítségével – mivel a jelenléti adatok a keletkezési helyükön kerülnek a rendszerbe
– csökken a feldolgozási idő, és növekszik az adatok pontossága.
Minden hasonló logikájú e-HR alkalmazás esetében igaz, hogy az ellenőrzött és
korrigált adatok gyors és hibamentes elektronizálása a munkabér számfejtésének
időadat-rögzítését egyszerűsíti. Kevesebb papír felhasználásával és jelentős
adminisztratív munkaidő megtakarításával további költségek csökkenthetők.

4.5 A Perbit szakmai megoldása
A szoftver fejlesztője – a németországi perbit Software GmbH – nemzetközileg is
egyedülálló szakmai múlttal és jelennel büszkélkedhet. A világon az első,
számítógéppel támogatott személyügyi rendszert kifejlesztő szoftverházat 1983-ban
alapították. Jelenleg 3. generációs termékükkel is piacvezetők a német KKV
szektorban, s több mint 1000 sikeres egyedi projektbevezetést hajtottak végre.

32

A szoftver hazai specialistája 2003 óta a Perbit HR Magyarország Kft, amely 1994
óta (ideszámítva elődeit is) az egyik legelismertebb HR szoftver „szakműhely”.
A perbit.views az egyik legkorszerűbb személyügyi szoftver. Objektumorientált
kialakítású, a legújabb informatikai eszközöket és megoldásokat tartalmazza.
Minden egyes személyügyi funkcióhoz (objektumhoz) biztosítja a következőkben
felsorolt informatikai eszközök könnyen elsajátítható, felhasználóbarát használatát:
- Az űrlap szerkesztő, az egyre közkedveltebb "drag & drop" ("húzd és dobd")
technológiával a felhasználók egyedi felépítésű űrlapokat hozhatnak létre.
- A lekérdezés szerkesztő egy teljesen újszerű eszköz. A lekérdezés feltételei és
a feldolgozandó személyi adatok tetszőlegesen kialakíthatók. Alkalmazása után
az űrlapok és a jelentések csak a szűrési feltételeknek megfelelőadatokat
tartalmazzák.
- A körlevelezés alkalmazása során a perbit.views rendszerben lévő személyi
adatok felhasználásával szervezeti és egyedi körlevelek hozhatók létre.
- A jelentésszerkesztő segítségével egyaránt létrehozhatók az egyszerű
telefonlistától a legbonyolultabb komplex feladatokról készített kimutatások. A
jelentések formája a személyes igényeknek megfelelően alakítható ki, ezáltal az
egyszerű információk és a legbonyolultabb, tudományos igényű értékelések
egyformán a kívánt formában jelennek meg.

8. sz. ábra: A perbit.views jelentésszerkesztő eszköze
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- A statisztika szerkesztő, eszközének segítségével a legokszerűbb tájékoztatás
biztosítható, a kereszttáblás lekérdezés módszerének felhasználásával. Az
adatok szabadon dimenzionálhatók, a megjeleníteni kívánt dimenziószinteket és
megjelenési formákat egyedileg választhatjuk ki, vagy hozhatjuk létre. A
perbit.views beépített eszközei még azt is lehetővé teszik, hogy bármilyen
formátumú diagramot (oszlop, kör, vagy 3 dimenziós diagram) megjelenítsünk,
sőt azokat - információtartalmuk kihangsúlyozásaként - elforgassuk,
kicsinyítsük, nagyítsuk.
- A határidő figyelés számos lehetőséget kínál határidős feladataink időben
történő végrehajtásához. Elsődleges a különböző feladatokhoz tartozó határidők
hozzárendelése. Mindez felhasználóbarát felületen, a népszerű MS Outlook
levelezőprogramhoz hasonlóan valósul meg. A feladatok egyénileg, a
programban lévő funkciók közül kiválaszthatók pl. egy jelentés nyomtatása,
születésnaposok megjelenítése. A másik lehetőség, különböző határidők
nyilvántartása a program adatmezőiben. Ilyen adatmező lehet pl. próbaidő
lejárta. Ezekre az adatmezőkre is meghatározhatók tevékenységek, az említett
esetben pl. a munkaszerződés dokumentum megnyitása.
- A folyamatirányítás eszközével a személyügyi funkciók hibátlan és határidőre
történő elvégzése biztosítható. Az egymás után végrehajtandó feladatok
elvégzését a határidő-figyelés eszközei is segítik.
- A perbit.views kapcsolata más programokkal biztosítja, hogy adatainkat és
nyilvántartásainkat exportáljuk más programokba, megtartva azok szerkezetét és
tartalmi összefüggéseit. A támogatott szoftverek az MS Word és Excel. Az
adatcsere talán legklasszikusabb formája a körlevelezés támogatása, amely
során, pl. munkaszerződések egyszerű módon létrehozhatók. A munkaköri
leírások könnyűszerrel elkészíthetők Word-ben és a vonatkozó munkakörhöz
gombnyomással hozzárendelhetők. A levelezőrendszerek támogatása révén az
adatfeldolgozás és kezelés során előállított információ könnyen megosztható a
vezetőkkel, más kompetens személyekkel.
- Az objektumonkénti export-import eszköz a más rendszerekkel történő
zavartalan adatkommunikációt teszi lehetővé. A bérügyviteli, vállalatirányítási,
ügyfélkapcsolati és munkaidő gazdálkodási rendszerekkel rendszeres és
közvetlen adatcsere szükséges. Az ehhez kialakítandó interfészek kialakítását és
hibátlan működését ez az eszköz nagymértékben elősegíti.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a rendszer teljes körű e-HR funkcionalitással
rendelkezik, internetes/intranetes modulja révén.

A rendszer minden alkalmazása, sőt a személyügyi funkciókhoz kapcsolódó
jelentéskészítés, statisztikák, lekérdezések, körlevelezés is megoldható egy
böngésző program segítségével is. A különböző szervezeti egységek vezetői,
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és/vagy a munkavállalók, kötöttségek nélkül, a meghatározott jogosultsági
rendszernek megfelelően, az ország bármely pontjáról, akár külföldről is
hozzáférhetnek a fontos adataikhoz. A lekérdezések köre, illetve a nyilvántartott
adatok módosításának lehetősége, a jogosultság kiosztással szabályozható.
Indokolt esetben a módosítás csak ellenőrzés és jóváhagyás után kerülhet be a
rendszerbe. A megoldás további előnye, hogy a pályázók Interneten keresztül is
pályázhatnak, következésképpen egy toborzási folyamat is végrehajtható.

9. sz. ábra: A perbit.views megjelenése Internet Exploreren

Az internetes/intranetes felhasználás feleslegessé teszi a program telepítését a
kliens gépen, így kevésbé korszerű hardveren is megfelelő sebességű
kommunikáció biztosítható az ügyfél és a kiszolgáló között.
A lekérdezések köre, illetve a nyilvántartott adatok módosításának lehetősége, a
jogosultság kiosztással szabályozható. Indokolt esetben a módosítás csak
ellenőrzés és jóváhagyás után kerülhet be a rendszerbe.
A megoldás további előnye, hogy a pályázók Interneten keresztül is
pályázhatnak, következésképpen a komplex toborzási folyamat is végrehajtható.
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5. A perbit.insight, az új szoftvergeneráció web kliens megoldása
A perbit.views szoftverfejlesztői évek óta tervezték integrált HR szoftver
megoldásuk továbbfejlesztését. Ennek fő oka, az általános IT fejlődési
trendeken túlmenően, hogy az első e-HR funkciók (interneten és/vagy intraneten
elérhető alkalmazások) bevezetése nagyon sikeresnek bizonyult. Mára egyre
inkább a teljes körű web alkalmazások veszik át a kliens-szerver megoldások
helyét. A web alapú HR szoftverek számtalan előnyt nyújtanak
felhasználóiknak. A központi szerver adatbázisát nemcsak a munkahelyükről, de
útközben is, akár egy mobil internet hozzáféréssel elérhetik. Ezen kívül a
teljesen újszerű szoftver megoldásoknak köszönhetően bővíthető a közvetlen
alkalmazók köre.
A fejlesztés alapvető célkitűzései az új megjelenési forma létrehozása, az új IT
eszközök integrálása és a web alkalmazások előnyeinek kihasználása voltak.
Természetesen a meglévő HR funkcionalitás megőrzése mellett az egyes
funkciók továbbfejlesztése is előtérbe került.
A fejlesztési koncepció alapvető szempontja volt a verzió váltások során mindig
bekövetkező funkcionális veszteségek elkerülése. Az új és előnyös
rendszerfunkciók nem járhatnak a korábbi, előnyös kliens-szerver funkciók
elvesztésével. A megoldás az úgynevezett hibridmodell, ami Windows és web
komponensekből áll. Valamennyi komponens közös személyügyi és rendszer
adatbázishoz kapcsolódik, tehát például egy új adatbevitel mindkét komponens
csoport számára elérhető.
A szoftver hazai adaptációja a megszokott fordítási és testreszabási feladatok
mellett kiemelkedően alapos feladat végrehajtást igényel. Biztosítani kell
ugyanis a speciális hazai funkciók illeszkedését is. A szoftver bevezetésére tehát
csak a rendszerfunkciók (HR tevékenységek) és a rendszertulajdonságok (IT
eszközök) teljes összhangjának megteremtése után kerülhet sor. Figyelembe kell
venni minden jelenlegi és várható gyakorlati felhasználói igényt.
Az adaptációs tevékenység 2009 júliusától jelenleg is folyik, befejezése 2010
augusztusában várható. Ezt a munkát nem csak figyelemmel kísérhettem, hanem
a felhasználók képviseletében gyakorta közre is működtem. Ennek alapján
bemutatom a perbit.insight jelenleg már rendelkezésre álló jellemzőit.

Általános jellemzők:
- Minden objektum (olyan rendszeregység, amelyhez a HR funkciók tartoznak)
egyenrangú, azaz minden IT eszközzel támogatott.
- A perbit.insight modulokba csoportosított és Tartozék objektumokból áll,
amelyeket egy külön adatbevitelt támogató objektum csoport támogat.
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Munkavállalókezelő modul (alrendszer):
A szoftver korszerű megoldásainak köszönhetően megvalósítható a
jogszabályoknak megfelelő, teljeskörű személy- és munkaügyi nyilvántartás és
adatkezelés. Minden folyamathoz egyedi kiértékelési lehetőségek és az
elvégzendő tevékenységekhez igazítható komplex határidő-figyelés tartozik.

10. sz. ábra: perbit.insight munkavállalói adatok

Az integrált adatcsoportok lehetővé teszik a naprakész és hatékony
törzsadatkezelést, a bérfejlesztések, vezetői értékelő megbeszélések és a
teljesítményértékelések
történeti
nyilvántartását.
Mindezek
mellett
megvalósítható a munkavállaló által elvégzett tanfolyamok, az előmenetel, a
fejlesztési javaslatok, sőt a TB és nyugdíjbiztosítási adatok, vagy éppen a
munkáltatói támogatások nyomon követése is.
Munkakörkezelő modul:
A perbit.insight szoftver sztenderd megoldásai közé tartoznak a munkaköri
adatok feldolgozásán és a történeti adatkezelésen kívül a munkaköri leírások és
a munkaköri specifikációk, vagy munkaköri profilok nyilvántartása is.

37

Lehetőség nyílik a munkakörök tervezésére és kontrollingjára, utódlás- és
karriertervezési funkciók megvalósítására.

Oktatáskezelő (tanfolyamok, továbbképzések) modul:
A rendszer alapvetően fontos megoldásai közül a strukturált folyamatkezelést
kell kiemelni. Lehetőség nyílik a szükséges erőforrások tervezésére, az előadók
beosztásának és a tanácsadói ajánlatoknak nyilvántartására és kezelésére. A
felhasznált költségek nyomon követhetők, a különböző oktatásszervezési
dokumentumok és tananyagok előállítását a szoftver nagymértékben támogatja.
A munkavállalók tanfolyami igényeit, a várólistákat tervezhetjük,
ellenőrizhetjük, automatikus határidő-figyelés segíti a HR-munkatársak
tevékenységét.

11. sz. ábra: perbit.insight tanfolyamok

Az alrendszer használatának legfontosabb előnye a tanfolyami nyilvántartások
egyszerűsítése. A folyamatok átláthatóak lesznek a szervezési feladatok
hatékonyága növelhető. Megvalósítható a továbbképzési folyamatok teljes
kontrollingja. A tanfolyami költségfelhasználásokat részletesen elemezhetjük.
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Bármikor hozzájuthatunk a szükséges információkhoz, szükség szerint
riportokat állíthatunk elő.

Toborzáskezelő modul:
A szoftver korszerű megoldásainak köszönhetően sztenderd módon
megvalósítható a szervezet egészére kiterjedő pályázói adatkezelés. A hatékony
kommunikáció mellett a kettős pályázatok kiszűrése és az általános
költségfigyelés is megvalósul. A rendszer lehetővé teszi a kiválasztás
támogatását, a folyamatok kézbentartását, támogatja a potenciális pályázói
adatbank létrehozását.

12. sz. ábra: perbit.insight pályázók

Organigram modul:
Az Organigram alkalmas arra, hogy a szervezettervet grafikus formában
előállítsa és megjelenítse, képernyőn és nyomtatásban egyaránt. Természetesen
a képernyőn, annak kis mérete miatt csak egyes kijelölt részletek láthatók
egyidejűleg, viszont megfelelő navigációs billentyűk lenyomása után az egész
szervezet "bebarangolható". Annak az egységnek a kerete, amellyel éppen
foglalkozunk a többitől eltérő színnel jelenik meg, s egyidejűleg látható az
egység fölé, illetve alárendelt egysége is.
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Az új szoftvergeneráció Windows és web komponens elemeinek használatát egy
egységes HTML formátumú, online súgó segíti. Ez a súgó a keresett
információk kiválasztását többek között egy fastruktúrában felépített
tartalomjegyzékkel, kulcsszavas és szabad szöveg keresővel

A Windows komponensek legfontosabb funkcionális jellemzői:

- A képernyőn egyidejűleg több ablak is megjeleníthető. Elhelyezkedésüket
szabályozhatjuk egymás alá, fölé, mellé, sőt lapozgathatunk is az adataink
között.
- Az objektumintézőben az objektumok és a hozzájuk rendelt IT eszközök
változatlanul egy fastruktúrában jelennek meg. Ezek testreszabása azonban a
felhasználó által önállóan is lehetséges. Ki-ki előállíthatja önmaga számára a
legkedvezőbb, saját munkafeladataihoz illeszkedő struktúrát.
- A szervezeti felépítést megjelenítő fastruktúra a kiválasztott szervezeti
egységre (5 hierarchia szint) vonatkozóan Drag & Drop technikával átvihető és
megjeleníthető egy űrlapon, jelentésen, vagy lekérdezésen.
- Az űrlap előállítás funkciójával a felhasználó saját űrlapot készíthet. A
szöveges és grafikus mezőkön kívül a többszörös adatokat (nyelvismeretek,
iskolai végzettségek) is megjelenítheti, ezen kívül algoritmusokat és számláló
mezőket is egyszerű módon beépíthet.
- A megnyitott űrlapon minden lehetséges mezőhöz csökkenő, vagy növekvő
rendezési és intelligens kereső funkciók tartoznak. Az adatok közvetlenül
felvihetők, vagy Combo-Boxhoz tartozó táblázatból választhatók.
- Amennyiben a képernyőn e-mail vagy Internet cím látható, közvetlenül
behívhatjuk egy gomb aktiválásával.
- A rendszerben található grafikus mezőket (fénykép, Logo) más alkalmazások
számára közvetlenül átvehetjük GIF, JPG, BMP, PNG és TIF formátumokban.
- Tetszőleges formátumú külső dokumentum a rendszerbe strukturáltan
tárolható és tetszés szerint hozzáférhető. A megjelölt dokumentumok csak
megtekinthetők, de bizonyos dokumentumok megváltoztatása és szerkesztése is
lehetséges.
- Belső jelentésszerkesztő áll rendelkezésre. Ezen szöveges és grafikus mezők,
számítások, többszörös adatok (nyelvismeretek, iskolai végzettségek) is
megjeleníthetők. Itt is megtalálhatók a rendezési és intelligens kereső funkciók,
valamint széleskörű megjelenítést lehetővé tevő szerkesztési eszközök.
- A nyomtatási kép funkcióval ellenőrzött, kész jelentéseinket közvetlenül
átvihetjük szövegszerkesztő (Word) és táblázatkezelő (Excel) szoftverekbe,
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további szerkesztés, vagy számítások elvégzése céljából. A jelentésekhez a
szűrű funkciókat is alkalmazhatjuk.
- A lekérdezési Drag & Drop technikával átvihetők és megjeleníthetők egy
tetszőleges űrlapon, jelentésen, vagy lekérdezésen.
- A lekérdezés-szerkesztő használatához mezők, számítások, többszörös adatok
(nyelvismeretek, iskolai végzettségek) adatai, rendszerezve és kereső
feltételekkel együtt, alkalmazhatók.
- A statisztikaszerkesztő felhasználói szinten biztosítja az adatok
összehasonlítását és kiértékelését. Egyidejűleg előállítja a maximum, minimum,
átlag és összesen adatokat is, közvetlen grafikai megjelenítést tesz lehetővé.
- A belső körlevelezési funkció biztosítja a változó adatok személyügyi
adatbázisból történő közvetlen hozzárendelését a kiválasztott csoportosítási,
vagy keresési funkciók felhasználásával együtt. Elvégzi a szövegszerkesztési
funkciót és előállítja a nyomtatható, vagy továbbítható leveleket.
- A folyamatirányítás az egymást követő munkafolyamatok szervezését és
ellenőrzését biztosítja. Űrlapok, jelentések, lekérdezések, körlevelek és
statisztikák előállítását és kezelését irányítja. Önállóan összeállíthatunk bármely
folyamatot, vizsgálhatjuk a teljesítést, vagy a határidőket.
- Az export-import eszköz a külső rendszerekkel történő adatforgalmat
biztosítja. A meghatározott adattartalom sorrendje és csoportosítása, keresési
funkciókkal támogatott. Az adatforgalom automatizálható, szabályozható.

A web komponensek legfontosabb funkcionális jellemzői:

- A HR Megoldás Központ web felületen biztosítja a funkciókhoz és az
adatokhoz történő hozzáférést egy dinamikus, jogosultság vezérléssel ellátott
kereső ablakon keresztül.
- Közvetlen adatbevitel végezhető Combo-Boxból legördülő adatokkal is.
- Egy megnyitott űrlaphoz kapcsolódóan a hozzátartozó HR funkció valamennyi
más űrlapja és listája is megtekinthető.
- Teljeskörű, további szűrőfeltételekkel támogatott keresési lehetőség nyílik a
mezőkön kívül a szabad szöveg elemeire is.
- Amennyiben a képernyőn e-mail vagy Internet cím látható, közvetlenül
behívhatjuk egy gomb aktiválásával.
- A rendszerben található grafikus mezőket (fénykép, Logo) más alkalmazások
számára közvetlenül átvehetjük GIF, JPG, BMP, PNG és TIF formátumokban.
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- Bármely formátumú külső dokumentum a rendszerbe strukturáltan tárolható és
tetszés szerint hozzáférhető.
- A futtatási funkció bekapcsolásával a legutóbbi munkavégzés során használt
valamennyi szoftvereszköz a következő bejelentkezésnél is közvetlenül újra
indul.
- A listák megjelenítése nagyítása, lapozása, a lekérdezések és szűrők
elkészítése és alkalmazása, a körlevelek előállítása és továbbítása jelentősen
komfortosabbá váltak a böngésző szoftver szolgáltatásainak köszönhetően.

A perbit.insight, újgenerációs HR szoftver fő előnyei:

Az online toborzás a pályázók közvetlen és önálló adatfeltöltését, sztenderdizált
életrajzok létrehozását biztosítja. A költségkímélő, papírmentes adatforgalom
mellett a jelentkezők és a pályázatkiíró szervezet közötti kommunikáció
leegyszerűsödik, és automatikusan vezérelhető.
A munkavállalók önkiszolgáló adatkezelése állandó betekintést, naprakész
adatbázist és a HR szakértők tehermentesítését eredményezi.
A vezetők közvetlen hozzáférése (Manager Self Service) az online értékeléseket
és a beosztottjaik adatainak önálló lekérdezését teszi lehetővé.
A belső információáramlás és tájékoztatás jelentősen felgyorsul.
A fejlett európai országokban ezek a megoldások rohamosan terjednek. A HR
szoftverek felhasználóinak 10-20%-a már alkalmazza az új megoldásokat!
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6. Következtetések és javaslatok
A HR adminisztratív szolgáltatásai papír- és munkaigényes folyamatok, de a
napjaink a HR tevékenysége már nem egyenlő az adminisztrációval. A
személyügyi gazdálkodás és a személyzetfejlesztés feladatai sok esetben
egyhangúak, és mivel több ember kezén is átmegy, előfordulhat, hogy fontos
információk is elvesznek, illetve torzulnak. Véleményem szerint az elektronikus
alapon támogatott HR eszközök használata, nem csak a HR szakemberek,
hanem az egész vállalat számára - beleértve annak minden munkavállalóját -,
elengedhetetlen.
Hatékonysági és költséghatékonysági szempontok által vezérelve a HR számára
is cél, hogy folyamatait a vállalat és a saját hatékonyságának érdekében
informatikailag is megtámogassa. A hatékonyság önmagában kevés, sőt
hatékonyságot nem csak egy innovatív megoldás bevezetésével lehetünk
képesek elérni. A sikeres és jobb HR tevékenységhez a hatékonyság mellett
szükség van a hatásosságra is. A hatásosság pedig az e-HR technológiából és
szemléletből adódó adottságok kihasználásából eredeztethető. Az integrált e-HR
rendszer hatékonyságához, hatásosságához és ennek megfelelően a hozzáadott
értékéhez kapcsolódóan, rövidtávon figyelembe kell venni, hogy az emberierőforrás folyamatok illeszkedjenek a vállalati stratégiához. A megfelelően
felépített humán menedzsment stratégiai fontosságú, ezért meg kell, hogy előzze
a vállalati eseményeket és ezzel további feladata támogatni a vezetők munkáját
is.
A rendszer kialakításakor oda kell figyelni arra, hogy a folyamatoknak,
egységesnek és mindenki számára könnyen kezelhetőnek kell lenniük. Az e-HR
használatához ki kell alakítani a szerepköröket és a hozzájuk tartozó megfelelő
jogosultságokat, majd ezeket minden munkavállaló számára meg kell tanítani.
Továbbá szintén rövid távú célkitűzésként kell kezelni, hogy a szerepkörök
egymással összehozhatók legyenek. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy sem
egy e-HR rendszer sem a HR fejlesztés nem lehet hatékony vezetői támogatás
hiányában. A jó személyügyi informatikai alkalmazások megvalósításának
sikeréhez talán ez az egyetlen kulcs, amely zárszerkezetét még azt megelőzően
kell kipróbálnunk mielőtt kinyitnánk az ajtót. Nemzetközi szinten a vállalatok
felismerték a személyügyi informatika fontosságát és ennek megfelelően egyre
nagyobb számban használják az integrált HR szoftvereket. Tekintettel arra,
hogy az internet alapú rendszerek felhasználása a legolcsóbb és leggyorsabb, a
jövő azoké a megoldásoké, amelyek webes alapokon képesek kiszolgálni az
alapvető adminisztrációs terheket. Az eszközök használatát a HR üzleti
partnerként biztosítja, ezáltal szolgáltatói szerepe is erősödik.
Hozzáadott értéket nem csak a rendszerek használatával nyerhető
időmegtakarítás, adminisztrációs terhek csökkenése és szakmai előnyök
jelentik. A fentieken túlmenően, az e-HR rendszer biztosításával a vállalat
számára legfontosabb erőforrás, a dolgozó - mint felhasználó - lojalitása és
munkához való hozzáállása is pozitív irányba változhat.
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7. Összefoglalás

Szakdolgozatom témája az emberi erőforrás menedzsment elektronikus, internet
alapú támogatása, röviden e-HR. Témaválasztásomat azért tartottam
időszerűnek, mert az infokommunikációs technológia adta lehetőségek mára a
vállalatok üzleti folyamataiban, valamint közgazdaságilag alátámaszthatóan, a
menedzsment funkciók hatékonyságában – így az emberi erőforrás
tevékenységekben is – jelentős hozzáadott értéket képviselnek.
Témaválasztásommal szeretném felhívni a figyelmet a magyarországi helyzetre,
ahol a humán erőforrás menedzsment informatikai támogatása és a portál alapú
HR (e-HR) kihasználtsága jelentősen elmarad a nemzetközi szinttől.
A mielőbbi felzárkózáshoz első lépés a fel- és a megismerés. Ezért mutattam be
a szakdolgozatom 2. fejezetében az e-HR csupán néhány évtizedes történetét és
a hazai HR informatikai alkalmazások kapcsolatát. Az e-HR jelenlegi helyzetét
valamint jövőképét a szakirodalom által definiált folyamatokat vizsgálva
elemeztem.
Érdeklődésem főként a szoftver alkalmazásának lehetséges előnyeire irányult.
Kiderült ugyanis, hogy a világszínvonalú megoldások, szoftvereszközök
Magyarországon is hozzáférhetők, a legnagyobb elmaradás a tényleges
alkalmazások területén mutatkozik. A 3. fejezetben ezért az általam
legfontosabbnak ítélt HR funkciókkal foglalkoztam, amelyeknél az e-HR
eszközök használata alapvető jelentőségű. A teljesítményértékelés évek óta
napirenden van. Az internetes alkalmazás csökkenti a munkaidő szükségletet,
azt a befektetést, amely elriasztja a vezetőket az alkalmazástól. Az e-toborzás
funkciója a minőségi munkaerő gyors megtalálását és a fejvadász cégek
szolgáltatásainál jóval gyorsabb és olcsóbb megoldásokat kínál. A vezetői és a
dolgozói önkiszolgáló adatkezelés az adatbázisok naprakészségét és pontosságát
szolgálja, a HR szakértőket pedig tehermentesíti. Adminisztratív tevékenységek
helyett a diplomás HR szakemberek szakmai feladatukkal foglalkozhatnának,
gazdálkodnának emberi erőforrásaikkal, fejlesztenék őket és munkájuk
közvetlen termelő erő lehetne.
Önálló kutatásaim eredményeként adtam áttekintést a Magyarországon elérhető,
vezető e-HR alkalmazások előnyeiről. Előzetesen kialakított módszerekkel
összehasonlítottam a termékek legfontosabb paramétereit. Az általánosságokon
felül kiemeltem az egyes szállítókhoz köthető funkcionális, informatikai és eHR megoldásaikra vonatkozó jellemzőket.
A felsorolt megoldások alkalmazhatóságát, előnyeit-hátrányait személyes
tapasztalatokra alapozva és a szállítók vezető tanácsadóival történt konzultációk
alapján vizsgáltam meg.
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A 4. fejezetben konkrétan bemutattam a Nexon PersOnline keretrendszerének etoborzás eszközét, ezt követően az Oracle és az SAP leglátványosabb e-HR
funkcióit és a VT-Soft Opus alkalmazására épülő Webív elnevezésű e-HR
rendszert, míg végül a Perbit Kft. perbit.views alkalmazását.
A korszerű, innovatív megoldások bemutatása után a jövő megoldását
elemeztem, az új szoftvergeneráció minden bizonnyal vezető alkalmazása, a
perbit.insight integrált HR szoftver előnyeinek bemutatásával.
Kutatási alapprobléma a verzió váltások során mindig bekövetkező funkcionális
veszteségek elkerülése. Az új és előnyös rendszerfunkciók nem járhatnak a
korábbi, előnyös kliens-szerver funkciók elvesztésével. A megoldás az
úgynevezett hibridmodell, ami Windows és web komponensekből áll. A
szoftver hazai adaptációja a megszokott fordítási és testreszabási feladatok
mellett kiemelkedően alapos feladat végrehajtást igényelt. Biztosítanunk kellett
ugyanis a speciális hazai funkciók illeszkedését is. A szoftver bevezetésére tehát
csak a rendszerfunkciók (HR tevékenységek) és a rendszertulajdonságok (IT
eszközök) teljes összhangjának megteremtése után kerülhet sor. Figyelembe
kellett vennünk minden jelenlegi és várható gyakorlati felhasználói igényt.
Az adaptációs tevékenység 2009 júliusától jelenleg is folyik, befejezése 2010
augusztusában várható. Ezt a munkát nem csak figyelemmel kísérhettem, hanem
a felhasználók képviseletében gyakorta közre is működtem.
Szakdolgozatomban bizonyítottam az e-HR rendszerekről, hogy képesek
lehetnek a releváns információk gyors szolgáltatásával az alkalmazottakat és a
vezetőket az üzleti folyamatok HR szegmensei felé fordítani, s egyidejűleg
elérni a motiváció, a produktivitás és a hatékonyság fokozást. Kimutattam a
piacvezető, klasszikus személyügyi szoftverek és ezek e-HR megoldásainak
hozzáadott értékét, szemléltettem az elektronikus alapokra helyezett humán
erőforrás gazdálkodás folyamataiból adódó stratégiai, vállalati illetve
munkavállalói előnyöket.
Az emberi erőforrás kezelésének szerepe és az üzlethez hozzáadott értéke ma
már része minden élvonalbeli vállalati kultúrának. Minden dolgozó és szervezeti
egység, vállalati mérettől függetlenül, része valamilyen értékteremtési láncnak.
Az informatika és a mobilitás széleskörű térhódításával előbb a nagyvállalati
környezetben, az utóbbi időben pedig a kis- és közepes vállalatok szintjén is
körvonalazódni látszik egy új tendencia: a humán emberi erőforrások
menedzselését és a vállalati szervezetfejlesztést támogató komplex informatikai
megoldások megjelenése internet alapokon. Egy cég életében a humán erőforrás
folyamatokat támogató informatikai rendszerek alkalmazása sokféle előnnyel
járhat. A cég szervezetére és méretére szabott speciális alkalmazások mindig a
leghatékonyabb, költséghatékony optimális működés kialakítását támogathatják.
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Nyilatkozat

Alulírott Stötzer Csaba a Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar BA szak Emberi erőforrások szakirány levelező
tagozat végzős hallgatója nyilatkozom, hogy az

e-HR
Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

címmel védésre benyújtott szakdolgozat saját munkám eredménye, amelynek
elkészítése során a felhasznált irodalmat a szerzői jogi szabályoknak
megfelelően kezeltem.

Budapest, 2010. április 28.

…………………………
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Szakdolgozat rövid bemutatása

A szakdolgozat készítőjének neve: Stötzer Csaba
A szakdolgozat címe: e-HR, Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus
alapokon
A témát kiadó önálló szervezeti egység neve:
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Budapesti Képzési Helye
Emberi Erőforrások BA
A belső konzulens neve és beosztása: Fejér Tamás, ügyvezető
Kulcskifejezések: e-HR, személyügyi, internet, megoldások, önkiszolgálás
A dolgozat rövid leírása:
A szakdolgozat az elektronikus alapú emberi erőforrás gazdálkodás modern
lehetőségeivel, az e-HR-rel foglalkozik. Bemutatja történetét, a hazai HR
informatika főbb szereplőit, majd a szakirodalmi áttekintésben, emberi erőforrás
gazdálkodási szempontok alapján foglalja össze a rendszerek által támogatott eHR funkciók leglényegesebb elemeit. A dolgozat bemutatja az e-HR szervezeti
előnyeit, majd foglalkozik a Magyarországon elérhető legfejlettebb és
legismertebb rendszerek egyes funkcióival. A Perbit legújabb vízióját a
perbit.insight-ot részletesen megvizsgálva, a dolgozat készítője, a kutatás
legnagyobb részét a Perbit Magyarország Kft.-nél végezte. A kutatás során részt
vett a Perbit hivatalos németországi bemutatóján, ahol az anyavállalat vezetőivel
és vezető fejlesztőivel is konzultált. Az absztrakciós vizsgálati módszerrel,
2009. szeptember és 2010. március közötti időszakban végzett kutatómunka,
továbbá a vezető tanácsadókkal történt személyes találkozókon és telefonos
interjúkon kapott válaszok alapján von le a szakdolgozat készítője
következtetéseket az elektronikus emberi erőforrás gazdálkodás témájával
kapcsolatban.
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Konzultációkon való részvétel igazolása

A hallgató neve: Stötzer Csaba

A belső konzulens neve és beosztása: Fejér Tamás, ügyvezető

A témát kiadó önálló oktatási szervezeti egység neve:
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Budapesti Képzési Helye
Emberi Erőforrások BA
Nevezett hallgató a 2009/2010 tanévben a szakdolgozat készítésével kapcsolatos
konzultációkon rendszeresen részt vett. Az elkészített dolgozatot
e-HR
Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

címmel bemutatta. A dolgozatnak a Záróvizsgához kapcsolódó bírálati eljárásra
való beadásával egyetértek.

Budapest, 2010. április 28.
.......................................
konzulens aláírása
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