Unit4 HRMS

Unit4 HRMS
Innovatív
humánügyviteli
megoldások

In business for people.

Miért válassza a Unit4 HR
management szoftvereit?
A legerősebb Humánerőforrás Menedzsment a Folyamatos Változásban
Lévő Vállalatok (BLINCTM) számára.
Magyarország meghatározó
humánügyviteli szoftverszállítójaként a
VT-SOFT Software Kft. sokéves tudást
halmozott fel a humánerőforrás szoftvermegoldások és szolgáltatások terén.
Egyedülálló, Unit4 HRMS rendszere
intelligens, rugalmas és könnyen
integrálható. Átfogó humánügyviteli
programcsaládja mára a humánerőforrás
menedzsment elengedhetetlen eszközévé
vált, amely számtalan helyi és nemzetközi
vállalat munkaerő gazdálkodási igényeit
kiszolgálja.
Agilis munkavállaló menedzsment
A Unit4 HRMS teljes körű, felhasználóbarát megoldást
biztosít a HR ügyviteli folyamatok kezelésére. Mivel
a Unit4 HRMS szoftver megoldásai átfogó, integrált,
rugalmas folyamatkezelést tesznek lehetővé
egyszerű használhatósággal ötvözve, használatával a
humánerőforrás menedzsment szinte már gyerekjáték.
A vállalatok, kihasználva a Unit4 HRMS-ben rejlő
lehetőségeket, korszerűsíthetik HR folyamataikat,
amelynek révén a szimpla szabadság-kezelés és
bérszámfejtés komplex teljesítményértékeléssé
fejlődik. A Unit4 HRMS adminisztrátori és
munkavállalói önkiszolgáló modulokat is tartalmaz.
Az adminisztrátori modulok lehetővé teszik a HR
részlegek számára, hogy közvetlenül menedzseljék
a rugalmas HR politikai konfigurációkat és
munkafolyamatokat, a munkavállalói önkiszolgáló
modulok pedig megkönnyítik a HR tranzakciók (pl.
szabadság kérelmek, erőforrás igények, jelenléti ívek,
teljesítményértékelések, személyes adatok egyéni
módosítása) gyors és hatékony menedzsmentjét.
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A HR vezetők számára kiemelten fontos képességek
megteremtése:

• A Unit4 HRMS szabadon paraméterezhető módon
képezi le a HR munkatársak és a cégvezetés által
elvárt folyamatokat

• A rugalmasan kezelhető lekérdezés varázsló

segítségével egyedi jelentések készíthetőek és
tetszőlegesen megoszthatóak

• Önkiszolgáló elvű működés, ahol a HR szervezet

már csak a kontrollt biztosítja a HR folyamatokban

• Szerkeszthető, automatizálható és időzíthető belső
kommunikációs csatorna támogatás

• Ütemezett HR feladatkezelő
• Önkiszolgáló dolgozói értékelés,

akár azonnali
kiértékeléssel és több szintű értékelési
rendszer szinte korlátlan testreszabhatósággal

• Rugalmasan definiálható oktatás rendszer, képzések
igénylésére, szervezésére és költségvetés
készítésére

• Húszéves tudásbázisunkra építő, legújabb

technológián alapuló, magyar fejlesztésű Bér, TB és
Cafe modulok

• Önállóan is telepíthető vagy bérelhető, szabadon
konfigurálható toborzási rendszer

• Fejlett, tervezést támogató, jogszabálykövetést

biztosító, robosztus beosztás tervező és nyilvántartó
funkciók

• A Unit4 VT-SOFT magyar és nemzetközi, tapasztalt
HR szakértőkből álló támogatói csapattal áll
partnerei rendelkezésére

• Az aktuális HR management trendeknek megfelelő
termékfejlesztés, akár egyedi ügyfél igényeket is
megvalósítva

Unit4 VT-SOFT humánügyviteli
termékportfólió
• Unit4 HR modul – Megkönnyíti és kiterjeszti a

munkaerő- adatbázis menedzsmentet. Minden, az
alkalmazottakkal kapcsolatos információ nyomon
követhető - beleértve a múltbéli változásokat
-, emellett biztosítja az információk könnyű
visszakereshetőségét.

• Oktatás – Könnyedén megszervezhetők és

átláthatók az egyes feladatok legmagasabb szintű
elvégzéséhez szükséges képzési és tanulási
folyamatok.

• Teljesítményértékelés – Hagyjon fel a manuális
teljesítményértékelés-készítéssel és váltson
rugalmas, papírmentes környezetre.
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• Unit4 Bér – Leegyszerűsíti és digitalizálja

az alkalmazottak munkabér-számításának
fáradságos munkáját. Minden egyes alkalmazottra
meghatározhatók a fizetési ütemezések, a juttatások
és levonások, részletes riport lehetőségekkel.

• Unit4 TB – Segítségével elvégezheti az

aktuális jogszabályok figyelembe vételével a
társadalombiztosítási ellátások elbírálását és
számfejtését.
lehetővé teszi, hogy a cég munkavállalói könnyedén
kezelhessék béren kívüli juttatásaikat.
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folyamat gyors és felhasználóbarát módon,
megoldva a jelentkezők adatainak automatikus
fogadását, előszűrését, támogatva a kiválasztás
döntéshozatalát.

• Unit4 Cafe – Egy olyan online alkalmazás, amely
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• Unit4 Toborzás – Toborzás és kiválasztási

• Unit4 Munkaidő – Segítségével elvégezheti

vállalata összes alkalmazottjának munkaidő- és
távollét-nyilvántartását, az adatok helyességének
ellenőrzését és keresztellenőrzését - a bérszámfejtő
programban talált adatokkal való egyezését -,
vezetői jóváhagyását.

• Jelenléti ív – az aktuális hónap jelenléti adatainak

akár napi rögzítésére alkalmas, ezáltal hatékonyabb
foglalkoztatottság alakítható ki és csökken az adatok
feldolgozási ideje

• Szabadság Tervező – segítségével a

dolgozók önkiszolgáló rendszerben rögzíthetik
szabadságigényüket megkönnyítve a HR munkaerőtervezési folyamatait

• Munkarend Tervező – segítségével munkavállalóra
szabott egyéni munkarendek alakíthatóak ki

• Beléptető rendszer – automatizált beléptetés

mellett valós idejű adatokat szolgáltat a munkaidő
nyilvántartás számára.

• Unit4 HR Controlling – Leegyszerűsíti, kontrollálja
és automatizálja a jelentéskészítési folyamatot.

Unit4 HR
Kezelje a humánerőforrás adatokat teljes magabiztossággal!
A megoldás célja:
A Unit4 HR nagy volumenű adat kezelésére képes,
mégis felhasználóbarát megoldás, amely lehetővé
teszi az alkalmazottak adatainak nyomon követését,
kezelését és elemzését – a munkába állástól egészen
a nyugdíjazásig.

Miben nyújt segítséget?
A HR területen dolgozók számára:

• Segítségével korszerű módon menedzselheti

legértékesebb erőforrásait – az alkalmazottakat!

• Az alkalmazottak számára elérhető önkiszolgáló

funkciók csökkentik a HR részleg adatbevitellel
kapcsolatos terheit, így az ott dolgozók nagyobb
figyelmet fordíthatnak a magasabb szintű, stratégiai
célok megvalósítására.

A munkavállalók számára:

• Az önkiszolgáló webmodul lehetővé teszi az

alkalmazottak számára, hogy egyénileg kontrollálják
személyes adataikat, amelynek révén azok teljesek
és mindig naprakészek lesznek.

Legfontosabb funkciói:

• központosított alap és személyes munkavállalói
adatok

• munkavállalói alaplista gyorsnézet módban,
összefoglaló adatokkal

• online központi kérdőív-eszközök
• többnyelvűséget és valutakonverziót támogató
rugalmas opciók

• konzisztens globális frissítések
• testre szabható körlevél generálás
• esemény-emlékeztetők
• rugalmas, felhasználó által definiálható mezők
• átfogó jelentések megosztása és exportálása,
diagramkészítési funkciók

• munkavállalói önkiszolgáló eszközök
• testre szabható mező-szintű biztonság, külön-külön
a munkavállalók és a HR szakemberek számára

• rugalmas jóváhagyási munkafolyamatok
• feladatkiosztás

Munkavállaló adatlap
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Oktatás modul
A munkavállalók folyamatos fejlődésének megbízható eszköze
Az Oktatás modul egy átfogó tréning-management megoldás, olyan funkcionalitással, amely lehetővé
teszi a vállalatok számára, hogy rendszerezzék és átlássák az alkalmazottak magas színvonalú, sikeres
munkavégzéshez szükséges oktatásainak és tanulási folyamatának rendszerét.

Miben nyújt segítséget?
A HR területen dolgozók számára:

A munkavállalók számára:

• Megoldásunk automatizálja a fáradságos

• Az Oktatás (önkiszolgáló) webmodul megkönnyíti

adminisztrációs feladatokat, így Ön nagyobb
figyelmet fordíthat a munkavállalók személyes
fejlődésére.

• Lehetővé teszi a munkavállalók számára tartott kurzusok

a munkavállalók számára a vállalati munkaerőfejlesztési célokhoz és elvekhez történő hozzáférést.
Korszerű módon nyújt segítséget számukra a
megfelelő kurzusok kiválasztásában és igénylésében.

hatékonyságának igazolását és kvantitatív mérését.

Legfontosabb funkciói:

• adatbázis készítése a tanfolyamokról
• a tanulási szükségletek elemzése
• teljesítmény menedzsment KPI-ok segítségével
• munkafolyamatok rugalmas jóváhagyása

• e-mail emlékeztetők a kurzus-foglalásokról
• tréning kérdőívek
• munkavállalói önkiszolgáló eszközök
• feladat delegálás

Teljesítményértékelés modul
Álljon át papírmentes értékelési rendszerre
A Teljesítményértékelési modul nagy mennyiségű adat feldolgozására képes, mégis felhasználóbarát, webes
alapú megoldás, amely lehetővé teszi a teljesítményértékelési folyamat online végrehajtását, a hagyományos és
időigényes papír-alapú űrlapok használata nélkül.

Miben nyújt segítséget?
A HR területen dolgozók számára:
• Egy olyan korszerű és hatékony rendszert kínál, amely felszámolja mindazt a terhet, amelyet a hagyományos
értékelések jelentenek a munkavállalók és vezetők számára.

• A munkavállalók és a vezetők nagyobb figyelmet fordíthatnak a több hozzáadott értéket képviselő

tevékenységekre (például karrier tervvel kapcsolatos egyeztetésekre) egy teljesítmény-áttekintés során, mivel
nem kell értékes időt tölteni a papír-alapú riportok rögzítésével és leadásával.

Legfontosabb funkciói:

• csináld-magad űrlapok
• rugalmas adatgenerálás
rugalmas
értékelés-számítások
•
• előre definiálható és összeállítható értékelési
• integráció a munkavállalók egyéb adataival (pl. túlóra munkafolyamatok
adatok)
• munkavállalói önkiszolgáló eszközök
• alapértelmezett célok
• a munkavállalói értékelések valós idejű nyomon követése
a
HR
által
kezdeményezett
email-es
emlékeztetők
•
• feladat delegálás

Unit4 Bér
Egyszerűen kezelhető integrált bérügyvitel
A megoldás célja:
A Unit4 Bér integrált megoldást nyújt a humán menedzsmentnek a munkaügy, a bérszámfejtés és az
adóelszámolás területén, beleértve a havi elektronikus adó- illetve járulékbevallást is az ügyfélkapun keresztül
a NAV felé. A Bér-munkaügyi szoftver moduláris felépítésű, a különböző funkciók egy logikusan felépített
menürendszeren keresztül, a bérszámfejtési munkafolyamatok feldolgozási sorrendjében érhetőek el.

Miben nyújt segítséget?

Legfontosabb funkciói:

• a mindenkori aktuális jogszabályoknak megfelelően • munkaügyi, személyügyi nyilvántartás, bér- és
működik

• támogatja a több céges felépítésű, holding típusú
vállalatok kezelését

• automatikusan kezeli a munkavállalók juttatásait,
levonásait és utalásait

• egyéni és csoportos hóközi és hóvégi
számfejtéseket végez

• elkészíti az elektronikus adatszolgáltatásokat
• automatikusan korrekcióz
• teljes körű, historikus adatkezelést biztosít.

személyi jövedelemadó elszámolás

• havi elektronikus adó- és járulékbevallás
• év végi munkáltatói és kifizetői személyi

jövedelemadó-elszámolás és adatszolgáltatás

• dinamikus jogcím alapú bérszámfejtés
• listagenerátor: beépített és testreszabott listák,
mentési lehetőség PDF, XLS, CSV és HTML
formátumokban

• dokumentumkezelő.

Szoftvereink teljes mértékben alkalmazkodnak az aktuális jogszabályokhoz, könnyen kapcsolhatóak más HR,
munkaügyi és vállalatirányítási programokhoz.
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Unit4 TB
Automatizált TB számfejtés
A megoldás célja:

• A Unit4 TB modul a társadalombiztosítási kifizetőhelyek munkáját segíti: a TB-ellátások - táppénz és
családtámogatás - elbírálását, számfejtését végzi.

Miben nyújt segítséget?

• az aktuális jogszabályok figyelembevételével a társadalombiztosítási ellátások elbírálását és számfejtését végzi
• a jogszabályok változását megőrzi, így a folyósítás évekre visszamenőleg ellenőrizhető
• a program előrejelzéseket és segítő listákat állít elő, ezekkel is könnyítve az ügyintézést
• társadalombiztosítás részére adatszolgáltatásokat készít
• elkészíthetőek az ellátásokkal kapcsolatos, havonta kötelezően előírt, valamint a feldolgozást segítő listák.

Unit4 Toborzás
munkavállalók számára:
Kiválasztás automatizált lépésekkel •A Az
önkiszolgáló webmodul lehetővé teszi az

A megoldás célja:

A Toborzás modul egy webes alapú megoldás,
mely biztosítja a HR szakemberek számára a gyors
és objektív kiválasztási folyamat végrehajtását akár
szoftver szolgáltatásként (SaaS).

Miben nyújt segítséget?

• A keresések gyorsítása a meglévő jelentkezői
adatok rendszerbe gyűjtésével

• A jelentkezők adatainak előszűrésével lerövidíti és

átláthatóbbá teszi a toborzás-kiválasztási folyamatot,
kiválasztva ezáltal a pozíciónak leginkább megfelelő
jelölteket

• Csökkenti a munkaerő-toborzó ügynökségek

szerepét és ezáltal a kiválasztási folyamat költségeit

• Az automatikusan kiküldött levelek és a

jelentkezők beérkező adatainak feldolgozásával
időt szabadít fel a HR munkatársak részére, hogy
még eredményesebben folyjon az új munkatársak
kiválasztása

alkalmazottak számára, hogy egyénileg kontrollálják
személyes adataikat, amelynek révén azok teljesek
és mindig naprakészek lesznek.

Legfontosabb funkciói:
A Unit4 Toborzási modul számos funkciója és eszközei
közül a legfontosabbak:
• dinamikus folyamat és jelöltkezelés (a folyamat
lefutása és a jelölt mozgása is változtatható)

• automatikus email küldés, fogadás illetve
feldolgozás

• pályázók beérkező adatainak automatikus tárolása,
előszűrése

• integráció HR és Bér programokkal
• szerkeszthető, bővíthető kompetenciák/felhasználói
szótárak

• jelölt értékelések, teszt adatok rögzítése tárolása
• toborzási folyamat lépéseinek mérése

• Mérhetővé válik a felvételi-kiválasztási folyamatok
hatékonysága

Business World in action – delivering cloud ERP
with complete security AND flexibility.

Unit4 Cafe
Önkiszolgáló béren kívüli juttatás kezelés
A megoldás célja:
A Unit4 Cafe a béren kívüli juttatások kezelését és adminisztrációját könnyíti meg a humánpolitikai osztályok
munkatársai, valamint a bérszámfejtés számára. Egy olyan online alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy a
cég munkavállalói a világ bármely pontjáról, önkiszolgáló rendszerben végezzék a cafeteriával kapcsolatos
adminisztrációjukat.

Kiemelt funkciók:

• rugalmas, sokrétű paraméter beállítási lehetőség
• eltérő keretek csoportonkénti elkülönítése
• cafeteria elemek egyedi és csoportos rögzítése
• keretösszeg meghatározásának támogatása, fix-,
változó keretképzés

• webes igényfelmérés, webes dolgozói nyilatkozat
kitöltés, módosítás

• beépített jogszabályi „tudás”: az egyes juttatások
adóinak és járulékainak ismerete

• lehetőség az egyes kerettípusok kiválasztására és
a rájuk vonatkozó szabályok beállítására, pontos
egyedi keret kezelése
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• a cafeteria keretösszeget csökkentő hiányzási adatok
rögzítése után automatikus keret-átszámolás a
szabályzatnak megfelelően

• lekérdezési lehetőségek (az eredmények Excel
táblába exportálhatóak)

• beépített listák: cafeteria karton, jogcím-lista (adott
hónapra), keretfelhasználás-lista

• kinyomtatható dolgozói nyilatkozatok

Unit4 Munkaidő
Bárhonnan elérhető webes munkaidő nyilvántartás

Jelenléti ív és Szabadság Tervező modul
A megoldás célja:
A Unit4 Munkaidő webes modul segítségével könnyen és naprakészen készíthető el a jelenléti kimutatás. A
szoftver támogatja a túlórák és műszakpótlékok, munkarendek kezelését, szabadságok tervezését, mindezt
szoros integrációban a bérügyviteli rendszer központi adatbázisával.

Miben nyújt segítséget?
Jelenléti Ív:
• Segítségével – mivel a jelenléti adatok a keletkezési helyükön kerülnek a rendszerbe – csökken a
feldolgozási idő és növekszik az adatok pontossága

• Az aktuális hónap jelenléti adatainak akár napi rögzítésére alkalmas, ugyanakkor a megelőző időszak adatai is
visszanézhetők

• Hatékonyabb foglalkoztatottság alakítható ki– megfelelő statisztikák készítésével
• Egyszerűsíti a munkabér számfejtésének időadat-rögzítését (kapcsolat Bér modullal)
Szabadságtervező modul:

• A szabadságtervező funkcióval a dolgozók önkiszolgáló rendszerben rögzíthetik szabadságigényüket
• A jogszabályoknak és a céges előírásoknak megfelelően a program folyamatosan ellenőrzi a rögzíteni
kívánt adatokat (pl. kivehető napok száma, nemzeti ünnepek)

Legfontosabb funkciói:
Jelenléti ív :
• A dolgozók munkaidejének és távolléteinek nyilvántartása

• Az adatok teljességének és helyességének ellenőrzése és keresztellenőrzése (Bér programmal)
• Az adatok hibamentes elektronizálása
• Megfelelő lekérdezésekkel felmérések készíthetők a humánmenedzsment számára
Szabadságtervező modul:

• A dolgozók szabadság igényeinek tervezése, rögzítése és nyilvántartása
• Megfelelő jogosultságok a dolgozói igények kezelésére, jóváhagyására
• Nagyobb egységek munkaerő-tervezéséhez, csoportos szabadságtervezés
A Unit4 Munkaidő rendszer könnyedén összekapcsolható bármely vállalatirányítási- és bérszámfejtő
programmal, valamint kártyás beléptető rendszerrel.

Business World in action – delivering cloud ERP
with complete security AND flexibility.

Munkarend és Beosztás Tervező modul
A megoldás célja:
A Munkarend- és beosztás tervező modul segítségével a mindenkori törvényi elírásoknak megfelelően
rugalmasan tervezhető, rögzíthető és követhető a dolgozók munkarendje és munkaidő beosztása.

Miben nyújt segítséget?

• A széleskörű paraméterezési lehetőség révén a tervezés skálázhatóvá válik, az egy munkavállalótól akár több
ezres munkavállalói csoportokig

•A

munkavállalóra szabott egyéni munkarendek (túlóra, állásidő, osztott munkaidő paraméterezett
kezelése) könnyedén kialakíthatóak és követhetőek

• Mérhetővé és jelentősen hatékonyabbá teszi a vállalat munkaerő gazdálkodását
Legfontosabb funkciói:

• Rugalmasan tervezhető egyéni és csoportos dolgozói munkarendek
• Munkarendek adott időszakának szűrése és listázása
• Hóközi változások rugalmas kezelése
• A munkaidő nyilvántartásba rögzített – bérszámfejtéshez szükséges – adatok a rendszerből könnyen
kinyerhetők

• Beléptető rendszerekkel összekapcsolható

Beléptető rendszer
Biztonságos beléptetés, valós jelenléti adatokon alapuló juttatások
A megoldás célja:
A Unit4 VT-SOFT a legkorszerűbb technológiák segítségével minden olyan eszközt biztosít, amellyel
egyszerűsíthető és optimalizálható a munkavállalói jelenlétkezelés nyomon követése.

Valódi „egyablakos” megoldás
A Unit4 VT-SOFT minden szükséges eszközt és szoftvert biztosít a munkavállalói jelenlétek kezeléséhez. A
Unit4 Munkaidő kiegészítéseként kínált Beléptető rendszer a biztonságos, automatizált beléptetés mellett valós
idejű adatokat szolgáltat a munkaidő nyilvántartás számára. Szakértőink segítséget nyújtanak az Ön működési
környezetének és felhasználói igényeinek megfelelő és költséghatékony eszközrendszer kiválasztásában.

Legfontosabb funkciói:

• beléptetés proximity azonosító eszközökkel
• speciális jogosultságok kezelése
• egyéni és csoportos belépési jogosultság kiosztás
• mozgások és események monitorozása és listázása
• személyellenőrzési funkció
• könnyen kezelhető grafikus felület
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Unit4 HR Controlling
Dinamikus menedzsment riporting

Jelenléti ív és Szabadság Tervező modul
A megoldás célja:
A megoldás alapvető feladata a szervezetenkénti riportok összefogása egy kontrollált, zárt környezetbe,
valamint riportcsomagok dinamikus előállítása, adminisztrálása és - előre meghatározott jogosultságoknak
megfelelően - elérhetővé tétele a felhasználók számára.

Miben nyújt segítséget?

• A szükséges jelentések rögtön a webes alapú alkalmazásba kerülnek, ahol azután automatikus

riportcsomagok készíthetők, amelyek egységes formátumban, összesítve jelennek meg az adott
részlegvezetőnél, akár többféle asztali- és mobil eszközön.

• A jelentésekből különféle grafikonok, kimutatások, táblázatok, score-card-ok is készíthetők, különböző
teljesítménymutatók (KPI-k) kérhetők le.

Legfontosabb funkciói:

• időszakos jelentéskészítés támogatása
• jelentéskészítés jóváhagyási folyamat
• menedzsment riport csomag
• előre gyártott beépített HR teljesítménymutatók (KPI)
• korszerű, bárhonnan, bármilyen (pl. tablet, mobil) eszközről elérhető

Business World in action – delivering cloud ERP
with complete security AND flexibility.
Dashboard: mutatószámok, grafikonok

A Unit4-ról
A Unit4 egy európai központú üzleti szoftvereket szállító vállalat, amely olyan szoftvereket és szolgáltatások
fejleszt, szállít és támogat világszerte, amelyek segítséget nyújtanak a dinamikus vállalatoknak az üzleti
szükségletek idő és erőforrás-hatékony menedzselésében. Egy olyan, globális sztenderdet kívánunk felállítani
az üzleti megoldások terén, amely segítséget nyújt a dinamikus vállalatoknak (BLINC) a változásokhoz
történő egyszerű, gyors és költséghatékony alkalmazkodásban.
A Unit4 cégcsoport magyarországi képviseleteként a Unit4 VT-SOFT minőségi humánügyviteli termékportfólióval
rendelkezik. Széles körű megoldásokat kínálunk a különböző piacoknak, előírásoknak, technológiáknak és
vállalati méreteknek megfelelően.
A Unit4 a szolgáltatói szektort kiszolgáló üzleti szoftvermegoldásokat szállító piacvezető vállalata. Árbevétele
meghaladja a 500 millió eurót, alkalmazottainak száma pedig több mint 4000 fő. Vállalatok ezrei élvezik
a Unit4 megoldásainak előnyeit világszerte különböző iparágban, mint a szolgáltató, non-profit, ingatlan,
nagykereskedelmi vagy a pénzügyi szolgáltató szektorok.
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