HR

Komunikacja wewnętrzna
w firmie
Aplikacja ułatwia zarządzanie zasobami, przyspiesza przepływ
informacji, przyczynia się do sporych oszczędności.  
Zapewnia szybki i łatwy obieg dokumentacji.
NASI KLIENCI

Co oferuje system?
Innowacyjna aplikacja do zarządzania firmą i komunikacji
wewnętrznej dla działu HR, Komunikacja czy BHP.  
Z powodzeniem zastępuje funkcje intranetu i komunikatora,
ułatwia i przyspiesza przepływ informacji. Rozbudowany

Aktualności 

i Wydarzenia

Zgłaszanie  
nieprawidłowości

panel administracyjny obejmuje wiele funkcjonalności
ułatwiających dwustronną komunikację z pracownikami.


Aplikacja usprawnia proces rekrutacji, przyspiesza
zgłaszanie zdarzeń BHP, ułatwia obieg dokumentów  
i w efekcie przyczynia się do oszczędności związanych
m.in. z ograniczeniem druku. Dodatkowe funkcje, jak
quizy, rankingi, czy ogłoszenia pracowników, pomagają
motywować i integrować zespół.





Kalendarz 

i pasek płacowy

Zarządzanie 

użytkownikami 

i ankietami

Jak działa?

Sprawdź wszystkie
informacje w smartfonie
Pracownicy widzą w swoim smarfonie
wszystkie aktualne informacje dotyczące firmy,
wydarzenia, ankiety oraz komunikaty
personalne np. harmonogramy, paski płacowe.

Koniec z tablicami ogłoszeń na korytarzu czy
mailami, które wpadły do spamu.  
Teraz wszystkie informacje są pod ręką.

Zgłoś nieprawidłowości 
i zbieraj punkty
Pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości  
i sytuacje niebezpieczne oraz dodać własne
ogłoszenia w różnych kategoriach np. Dojazd,
Sprzedam/Wymienię czy Wolontariat. Dodatkowo
ich aktywność jest mierzona i nagradzana, dzięki
zbieraniu punktów i grywalizacji.

Twórz aktualności  
i zbieraj feedback
W panelu administracyjnym Administratorami
są managerowie z działów HR, Communication
czy BHP. Zarządzają oni użytkownikami lub
całymi zespołami, nadają im odpowiednie
poziomy dostępności oraz widzą listę zadań
wraz z priorytetami. Mają równiez możliwość
generowania statystyk i raportów.

Komunikuj się nowocześnie
i analizuj dane

W webowym panelu Administrator łatwo i intuicyjnie
dodaje treści: nowości, ankiety, wydarzenia bądź
ogłoszenia o pracę. W prosty sposób udostępnia
załączniki takie jak harmonogram pracy czy paski
płacowe i może zmieniać statusy zgłoszeń sytuacji
niebezpiecznych oraz zadbać o ich usunięcie.

Aplikacja HR
System został stworzony z myślą o Działach HR, Komunikacja i BHP, których specjaliści muszą mieć możliwość bezpośredniej komunikacji
z każdym pracownikiem. Wersja mobilna aplikacji została zaprojektowana tak, aby pracownicy mieli natychmiastowy dostęp do ważnych
komunikatów z poziomu swojego telefonu oraz mogli tworzyć zgłoszenia i publikować informacje.
APLIKACJA MOBILNA DLA
PRACOWNIKÓW FIRMY

PANEL WEBOWY DLA ADMINISTRATORA/
KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Aktualności i wydarzenia firmy

Zarządzanie użytkownikami

Ankiety i grywalizacja

Zarządzanie obiegem informacji

Dodawanie zgłoszeń BHP

Zarządzanie zgłoszeniami

Dodawanie i przegląd ogłoszeń

Zarządzanie kalendarzem

Oferty rekrutacyjne

Tworzenie ankiet i wydarzeń

Powiadomienia PUSH

Statystyki i raporty

Książka adresowa i szybki kontakt

Korzyści
Przyspieszenie
Przyspieszenieprzepływu
przepływu
informacji
informacjimiędzy
międzypracownikami
pracownikami

Przyspieszenie procesu zgłaszania
zdarzeń BHP i skrócenie czasu reakcji

Budowanie zaangażowania
zespołu i identyfikacji ze swoją
firmą

Wzmacnianie integracji zespołu

Generowanie znaczących
oszczędności na wydruku

Usprawnienie i przyspieszenie procesu
rekrutacji

Jakie problemy rozwiązuje?

Słaba komunikacja
wewnętrzna

Problem z dostępem
do informacji

Brak motywacji  
w zespołach

Brak integracji
zespołu

Co otrzymujesz?

Dożywotnia licencja na
system

Brak limitu pracowników,
zgłoszeń czy pozycji

Wdrożenie na  
serwerze ITgenerator

Szkolenie online  
z obsługi

Możliwość rozwoju
systemu o nowe funkcje

Możliwość wykupienia
serwisu

Gwarantujemy bezpieczeństwo  
i wsparcie techniczne
Na każdą naszą aplikację z dniem podpisania protokołu
odbioru udzielamy 12 miesięcy gwarancji w cenie projektu. 


Warunki Gwarancji:

Czas reakcji: do 2 dni roboczych

Czas usunięcia: do 10 dni roboczych


Istnieje również możliwość zakupienia dodatkowo pakietu
Szybki Serwis, w którym zapewniamy błyskawiczny czas
reakcji na zgłoszenie Klienta oraz priorytetowy czas usunięcia
usterki. 


Warunki Serwisu:

Czas reakcji: 1 dzień roboczy

Czas usunięcia: do 3 dni roboczych

WERSJA PODS AWOWA

W J Z Z Z
APLIKACJA AWARIE
99 000 zł + 190 zł/h
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Co mówią klienci?

Sprawdź przykładowe
wdrożenie
Zobacz jak dostosowaliśmy system do wymagań  
Dovisty z grupy Velux

Dzięki aplikacji mobilnej znacznie ułatwiliśmy  
i przyspieszyliśmy komunikację z pracownikami,
a do tego zaoszczędziliśmy aż 20 tysięcy
złotych na samych kosztach druku tylko  
w okresie 4 miesięcy.

Karolina Garbiec 
Communication
Manager

Pozostałe aplikacje biznesowe
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Ułatwiony
Skrócenieproces
czasu
montażu
produktów
zgłaszania zdarzeń

Szybszy
Szybszy
dostęp
dostęp
do
Szybszy
Szybszy
czas
czasdo
dokumentacji
dokumentacji
naprawy
naprawy
usterek
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Ułatwiony proces

Oszczędność czasu

komunikacji

i kosztów wydruku

e

INSTRUKCJ
INSTRUKCJE 
Elektroniczne
Dokumentacja
zarządzanie
dla
dokumentacją techniczną
pracowników
produkcji
E

Szybki i łatwy dostęp do dokumentacji
technicznej typu instrukcje montażu
dla pracowników Twojej firmy

Ułatwionyproces
proces
Ułatwiony
montażuproduktów
produktów
montażu

Szybszy
Szybszydostęp
dostępdo
do
dokumentacji
dokumentacji

BH
BHP 
Elektroniczny
rejestr
Rejestr
zdarzeń
lub
wypadków
przy pracy
rejestr kontroli
P

W prosty i intucyjny
Automatyzacja
procesusposób
rejestracji  
zarządządza
procesemwypadkowymi
zgłaszania i
i zarządzania
zdarzeniami
napraw awarii
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rejestry
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Oszczędność
czasu
Skrócenie czasu
pracowników
zgłaszania
zdarzeń

Szybszy
Szybszyczas
czas
realizacji
naprawyzaleceń
usterek

PRZEWOZY
INSTRUKCJE 
Zarząrządzaniedla
Dokumentacja
transportem pracowników
pracowników
produkcji
Szybki i łatwysystem
dostępmonitorowania  
do dokumentacji
Nowoczesny
typutras
instrukcje
montażu
oraztechnicznej
optymalizacji
i czasu przejazdu
dla pracowników Twojej firmy

Monitorowanie 

Ułatwiony
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oszczędności
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Wskaźniki
KPI - szybki  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produktów

Większa
Szybszy
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dokumentacji
dokumentacji
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i
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Ułatwiony
Skróceniedostęp
czasudo
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łaszania

Szybszy
kontakt
Szybszy
czas  
z przedstawicie
lem
naprawy usterek

Zapraszamy

do współpracy!
Jacek Knaflewski
+48 730 244 444
biuro@itgenerator.pl

