Organigram szoftver Ismertető
Jól áttekinthető szervezet
Az Ingentis org.manager a
szervezettervek teljesen
automatikus előállításának ideális
eszköze
-

a szervezetterv létrehozása
kézi beavatkozást nem igényel

-

állandóan naprakész Organigramok

-

világszerte több mint 450
neves nagyvállalat alkalmazza

Teljes integráció a meglévő IT
környezettel
-

tanúsítvánnyal is alátámasztott
interfészek számos HR szoftverhez
nagyteljesítményű ODBC-,CSVés LDAP interfészek

„A grafikus szervezettervet nehéz elkészíteni, sohasem aktuálisak és nem tartalmaznak
naprakész és teljes körű információkat.” Általában így vélekednek a HR menedzserek az
Organigramról. Ennek ellenére nagyon is igénylik, hogy szervezetük valós állapotát egyetlen
pillantással áttekinthessék.
A legtöbb szervezet szervezettervét a személyügyi rendszeréből állítja elő, és elvárja, hogy
naprakész Organigramja egyszerűen és automatikusan elkészüljön.
Az Ingentis org.manager nevű szoftvere a rendelkezésre állóadatokból saját szervezeti
adatkezelő moduljával biztosítja, hogy adatbázisa teljesen automatikusan, vagy felhasználóbarát
szoftverkezeléssel mindenkor kiegészíthető legyen a naprakész és általánosan hozzáférhető
információkkal.
Az Ingentis org.manager szoftvere nem ismer korlátokat, bármely HR szoftverrel
összekapcsolható, sőt a hatékony HR kontrolling tevékenység érdekében más rendszerekből
származó adatokat is közvetlenül felhasználja. Minden speciális igényt kielégít, a
legfantáziadúsabb igényeknek sem szab határt.
Az org.manager programot világszerte, több mint 450 neves nagyvállalat alkalmazza, így
biztosítja szervezeti struktúrájának áttekintését. A termék használata fontos feltétele a
célorientált, stratégiai HR menedzsmentnek.

Integrált üzemeltetés, azonnal
felhasználható interfészek
Az Ingentis org.manager szoftvere –
rugalmasságának köszönhetően - bármely HR
szoftverrel zökkenőmentesen együttműködik.
Több tanúsítvánnyal is alátámasztott interfész
segítségével számos HR szoftver intelligens
adatmegjelenítő eszközeként használható. Az
előre elkészített interfész adatkapcsolatok
lehetővé teszik a szoftver egyszerű telepítését
és a zavartalan hozzáférés és jogosultság
biztosítást. Ennek megfelelően szabadon
beállítható ODBC-,CSV- és LDAP interfészek
állnak
rendelkezésre,
amelyeknek
köszönhetően bármely adatforráshoz történő
hozzáférés megvalósítható.

A megjelenési forma (Layout)
egyedileg kialakítható
Az Ingentis org.manager szoftver különösebb
előképzettség nélkül is lehetővé teszi az
egyedi megjelenítési formák kialakítását.
Létrehozhatunk tetszés szerinti fastruktúrákat,
kiválaszthatjuk a színeket, a keretek formáit
és
az
összekötő
vonalak
jellemzőit.
Becsatolhatunk képeket, grafikákat, külön
információkat, a megjelenítést önállóan
alakíthatjuk ki.
Különböző célcsoportok, eltérő tartalmak
megjelenítésére van szükség? Többféle
megjelenítési profilt is előállíthatunk, amelyek
közül – igényeinknek megfelelően – egy
egérkattintással válogathatunk.

Organigram szoftver Ismertető
Szerteágazó publikációs lehetőségek

Teljesen egyedi megjelenési forma

Elkészített szervezettervünk publikálására
számos lehetőség kínálkozik. Az eredmények
interneten, vagy intraneten, PC-kliensen,
vagy akár HTML-/ActiveX-/Java-verziókban is
hozzáférhetők. Ha kívánjuk világszerte és
naprakészen nyilvánosságra hozhatjuk belső
döntési
és
hierarchia
viszonyainkat.
Természetesen az Organigramok ki is
nyomtathatók, vagy grafikaként tovább
exportálhatók. A nyomtatási és továbbítási
lehetőségek minden igényt kielégítenek.

Tervezési és irányítási lehetőségek

-

tetszés szerinti fastruktúrák,
kiválasztható színek,
keretformák és összekötő
vonalak

-

képek és grafikák integrálása

-

célcsoportonkénti
megjelenítési profilok

--

Szeretnénk több különféle, jövőre vonatkozó
szervezeti
forgatókönyvet
létrehozni?
Szükségünk van egy HR kontrolling rendszer
kialakítására?
Integrálni
kívánjuk
a
munkavállalók elhelyezésének helyzetét? Az
Ingentis org.manager szoftver korlátlan
lehetőségeket biztosít az ilyen típusú
feladatok
megoldására
is.
Például
legfontosabb
mutatószámainkból
is
készíthetünk diagramokat, amelyeket a
szervezettervben
is
bemutatunk.
Hozzárendelhetjük szervezeti egységeink
megjelenítését bizonyos szabályok vagy
adatok teljesüléséhez.
A
Látvány
Menedzsment
segítségével
az
adatokból
információk
keletkeznek!

A szoftver fejlesztője: Ingentis Softwareentwicklung GmbH
can be used for this. All this is of course free of charge and without any commitments.

Magyarországi forgalmazó:
Perbit HR Magyarország Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 128.
T/Fax: 269-5610, 06-70-948-2434,
06-70-948-2436
E-mail: ertekesites@perbithr.hu
Web: www.perbithr.hu

Teljes körű publikációs lehetőségek
-

Windows PC-kliens

-

HTML-/ActiveX-/Java-verziók

-

jogosultsági szabályok
alkalmazása

-

számos nyomtatási
és export funkció

Határtalan lehetőségek
-

tervezési szimulációk

-

hatékony HR kontrolling
Látvány Menedzsmenttel
támogatva

-

tehetség menedzsment
és utódlástervezés
megjelenítése

-

épület hasznosítási és a
munkavállalók elhelyezési
terveinek megjelenítése

-

további lehetőségek

