A perbit.views rendszer bemutatása,
professzionális és integrált HR rendszer, korlátlan testreszabhatósággal
A szoftver fejlesztıje – a németországi perbit Software GmbH – nemzetközileg
is egyedülálló szakmai múlttal és jelennel büszkélkedhet. A világon az elsı,
számítógéppel támogatott személyügyi rendszert kifejlesztı szoftverházat 1983-ban
alapították jelenlegi tulajdonosai és vezetıi; Wolfgang Witte és Richard Manuel.
Jelenleg 3. generációs termékükkel is piacvezetık a német KKV szektorban, s több
mint 1000 sikeres egyedi projektbevezetést hajtottak végre. Partnereiknek teljeskörő
szolgáltatásokat nyújtanak, azaz a rendszerbevezetés, tanácsadás, testreszabás,
szoftverkövetés és oktatás funkcióit egyaránt közmegelégedésre ellátják.
A szoftver hazai specialistája 2003 óta a Perbit HR Magyarország Kft, amely
1994 óta (ideszámítva elıdeit is) az egyik legelismertebb HR szoftver „szakmőhely”.
A magyar társaság a korábbi angol (PEODESY) és cseh (HR Info) szoftvertermékek
után a perbit.views szoftvert választotta vezetı termékévé, s kiegészítette korábbi
know-how-ját. Ma már a HR szolgáltatások teljes vertikumát képes biztosítani. A HR
és az azzal integrált munkaidıgazdálkodási és bérügyviteli rendszerek bevezetésén
túlmenıen az ismeretterjesztı rendezvények és Workshopok, szakmai publikációk
területén is közremőködik. A tevékenységet a projekttervezés és projektirányítás, a
HR tanácsadás, az egyedi megoldások fejlesztése az egyetemi és OKJ-s képzések,
a Hotline szolgáltatások és szoftverkövetés, online szoftverkarbantartás és
folyamatos fejlesztés egészítik ki.
A termék nemzetközi és hazai referenciáit olyan konkrét, ágazatspecifikus
alkalmazások jelentik, amelyek a szolgáltató és pénzügyi szervezetek, a
kereskedelem és az ipar, a kormányzati és közszolgálati intézmények, alapítványok
és
oktatási
intézmények
gyakorlati
tevékenységének
fontos
részei.
A perbit.views szoftvert moduláris felépítés jellemzi, amelynek fı részei a ma
már klasszikusnak nevezhetı funkciócsoportok:
- Munkavállalókezelés,
- Munkakörkezelés,
- Oktatáskezelés,
- Toborzás.
Természetesen számtalan kiegészítı modul is a felhasználók rendelkezésére
áll, ezek közül most a Jelenlét és hiányzáskezelést, a Kafetéria alrendszert, a
Szervezettervezést, a Személyi költségelszámolást és az online Közvéleménykutató
alrendszereket emeljük ki.
Fontos kiemelni, hogy a korszerő, objektumorientált szoftver teljesen integrált.
Közös HR-adatbankkal és rugalmas belsı jelentési és elemzési funkciókkal
rendelkezik. Egy adatforrásból valósul meg a munkavállalók és a menedzsment
információs igényeinek kielégítése, valamint az egységes adatszolgáltatás a
sztenderd modulok funkcióihoz, sıt a tervezési és a kontrolling feladatok ellátásához
is. A számtalan referencia projekt eredményként kijelenthetı, hogy a rendszer
maradéktalanul megvalósítja valamennyi személyügyi funkció informatikai
támogatását.
Mindez rendkívül rugalmasan, egyedi adatmodellek, őrlapok, jelentések és
folyamatok testreszabott beépítése mellett valósul meg. Elkerülhetı az ismételt
adatbevitel, a hozzáférési jogok kiosztása a felhasználói szerepköröknek megfelelı,
webes felületen is biztosítható az önkiszolgáló adatkezelés a vezetık és a
munkatársak részére egyaránt.

Bár a felsorolt jellemzık minden modulban érvényesülnek, de a fıbb konkrét
megoldásokat érdemes funkciócsoportonként külön-külön is áttekinteni.
1. Munkavállalókezelı alrendszer:
A szoftver korszerő megoldásainak köszönhetıen megvalósítható a
jogszabályoknak megfelelı, teljeskörő személy- és munkaügyi nyilvántartás és
adatkezelés. Minden folyamathoz egyedi kiértékelési lehetıségek és az elvégzendı
tevékenységekhez igazítható komplex határidıfigyelés tartozik. Felhasználóbarát,
könnyen elsajátítható kezelıi felületek és nagyfokú rugalmasság biztosítja a
felhasználók hatékony munkavégzését.
1. ábra A munkavállalói Alapadatok őrlap

Az integrált adatcsoportok lehetıvé teszik a naprakész és hatékony
törzsadatkezelést, a bérfejlesztések, vezetıi értékelı megbeszélések és a
teljesítményértékelések történeti nyilvántartását. Mindezek mellett megvalósítható a
munkavállaló által elvégzett tanfolyamok, az elımenetel, a fejlesztési javaslatok, sıt
a TB és nyugdíjbiztosítási adatok, vagy éppen a munkáltatói támogatások nyomon
követése is.
A perbit.views használatának legfontosabb elınyei közül a következıket
érdemes kiemelni:
- minden adatcsoport integráltan kiértékelhetı,

- a lekérdezések, jelentések és statisztikák bármikor és az aktuális igényeknek
megfelelıen létrehozhatók,
- a felhasználók megszabadulnak a rutinfeladatok végzésétıl,
- a hozzáférések és jogosultságok szabadon, az elvégzendı feladatokhoz
igazítva határozhatók meg,
- az őrlapok (adatbevivı és megjelenítı felületek) az elvégzendı feladatokhoz
optimalizálva, tetszés szerint változtathatók,
- megszabadulunk a „sziget megoldásoktól”, a már-már kezelhetetlen Exceltábláktól.
2. Munkakörkezelı alrendszer:
A perbit.views 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. Ezáltal
rendelkezésre állnak a kompetencia alapú háromdimenziós személyügyi rendszer
kialakításának feltételei. Elıállíthatók a szervezeti struktúrák, szervezettervek
grafikus, vagy fastruktúrára alapozott formában. Lehetıség nyílik a munkakörök
tervezésére és kontrollingjára, utódlás- és karriertervezési funkciók megvalósítására.

2. ábra A Munkaköri specifikáció őrlap

A szoftver korszerő IT-jellemzıi rugalmas és grafikus adatkezelést, a
szervezetterv tartalmi megjelenítésének tetszés szerinti kialakítását és Intraneten
történı megjelenítését is lehetıvé teszik. Az adatbázison belül könnyő a felhasználói
navigáció amit komplex és jogosultságok szerint beállítható határidıfigyelés tesz
teljessé.
A modul használatának legfontosabb elınye a könnyen áttekinthetı
szervezeti struktúra létrehozása. Az üresedések és az esetleges szervezeti
párhuzamosságok könnyen felismerhetık. A munkaköri specifikációkból, vagy
profilokból könnyen elıállíthatók – a megfelelı összevetések elvégzése után – a
legfontosabb HR-funkciók, a teljesítményértékelések utódlás- és karriertervezések. A
mindig aktuális szervezettervek rendelkezésre állása mellett – melléktermékként - a
grafikus telefonkönyvek is elkészíthetık.
3. Oktatáskezelı (tanfolyamok, továbbképzések) alrendszer:
A rendszer alapvetıen fontos megoldásai közül a strukturált
folyamatkezelést kell kiemelni. Lehetıség nyílik a szükséges erıforrások
tervezésére, az elıadók beosztásának és a tanácsadói ajánlatoknak nyilvántartására
és kezelésére. A felhasznált költségek nyomonkövethetık, a különbözı

oktatásszervezési dokumentumok és tananyagok elıállítását a szoftver nagy
mértékben támogatja. A munkavállalók tanfolyami igényeit , a várólistákat
tervezhetjük, ellenırizhetjük, automatikus határidıfigyelés segíti a HR-munkatársak
tevékenységét.
3. ábra A Tanfolyamok őrlap

A strukturált folyamatkezelést sokrétő belsı IT-eszközök támogatják. A
rendszer minden moduljában, minden egyes objektumhoz külön-külön is
rendelkezésre állnak az őrlapok elıállítását és módosítását, a lekérdezéseket
(szőrık), jelentéseket, statisztikakészítést, adat export-import végrehajtását és a
folyamatkezelést lehetıvé tevı programok.
Az alrendszer használatának legfontosabb elınye a tanfolyami
nyilvántartások egyszerősítése. A folyamatok átláthatóak lesznek a szervezési
feladatok hatékonyága növelhetı. Megvalósítható a továbbképzési folyamatok teljes
kontrollingja. A tanfolyami költségfelhasználásokat részletesen elemezhetjük.
Bármikor hozzájuthatunk a szükséges információkhoz, szükség szerint riportokat
állíthatunk elı.

4. Toborzáskezelı alrendszer:
A szoftver korszerő megoldásainak köszönhetıen sztenderd módon
megvalósítható a szervezet egészére kiterjedı pályázói adatkezelés. A hatékony
kommunikáció mellett a kettıs pályázatok kiszőrése és az általános költségfigyelés is
megvalósul. A folyamatokba beépített automatikus levelezı rendszer pontos és gyors
felvilágosítást, folyamatos határidıfigyelést és a feladatok naprakész nyilvántartását
is biztosítja. A rendszer lehetıvéteszi a kiválasztás támogatását, a folyamatok
kézbentartását, támogatja a potenciális pályázói adatbank létrehozását.
4. ábra A Pályázók adatai őrlap

A beépített informatikai eszközök ennek a funkciócsoportnak a
mőködtetését is jelentısen megkönnyítik.
A perbit.views használatának legfontosabb elınyei közül kiemeljük a
hirdetési médiáktól független potenciális pályázói adatbank létrehozásának
lehetıségét, a folyamatok optimalizálásának és áttekinthetıségének biztosítását és a
költségek és a hirdetési médiák kontrollingját. Javítható a szervezeti image,

biztosítható a profilok és specifikációk összevetése és a döntéselıkészítı ranglisták
készítése.
5. Internet-intranet alrendszer:
A perbit.views HR-szoftver minden alrendszere és funkciója webes felületen is
futtatható. A rendszernek tehát minden funkciója egyben e-HR funkció is. Ez a
sajátosság jelentıs többletszolgáltatások nyújtását teszi lehetıvé, amelyek egy
részét az online toborzás megoldásainak bemutatásával ismertetünk. Automatizált
álláshirdetések, strukturált online pályázói őrlapok segítik a HR-szakértık munkáját.
Egyszerősödik a pályázói dokumentumok átvétele, megvalósítható az interaktív és
kezdeményezı toborzás.
A modul használatának elınyei sokrétőek. A felhasználók függetlenséget
élveznek a hirdetési médiáktól, felgyorsul a toborzási folyamat, csökkennek az
adatrögzítési feladatok. Javul a munkaadói arculat, lehetıvé válik a pályázók gyors
egyedi azonosítása és egy kvalifikált tehetség-adatbank felépítése. A végeredmény:
alacsony adminisztrációs költségek mellett megnövekedı adatbiztonság.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a perbit.views HR-rendszer a
professzionális személyügyi tevékenységet segítı korszerő eszköz. Felhasználói
elégedettek, mivel számukra a szoftver alkalmazása sok kedvezı lehetıséget teremt.

