SYMPA HR - KONKURRENCEDYGTIG HR
Enkelt og fleksibelt HR-system
99
HR-administration, udviklingsprocesser og rekruttering i en
enkel enhed
99
Altid opdateret personale- og ledelsesinformation til de rette
personer
99
Adgang til omfattende rapportering
BESKRIVELSE
Med Sympa HR får I adgang til et enkelt og brugervenligt HR-system, der dækker samtlige HR-processer gennem hele medarbejderens ansættelsesforhold.

99Spørgeskemaer og surveys - f.eks. arbejdsmiljøundersøgelser og
APV
99Arbejdsophør - f.eks. slutsamtaler, exit-interview, anbefalinger
og referencebreve

M E R E P R O F E S S I O N E L A D M I N I S T R AT I O N

ALSIDIG FUNKTIONALITET

Ledelsen får adgang til relevant og adresseret ledelsesinformation,
hvilket gør det lettere at implementere organisationens strategi og
nå de overordnede mål.

Sympa HR har mange praktiske funktioner indbygget, f.eks.:

Omfattende rapporterings- og analysemuligheder sikrer en solid
platform for strategisk og HR-mæssig planlægning. Desuden sparer
HR tid ved automatiserede processer, og den tid, der frigives kan
benyttes til mere målrettede udviklingsaktiviteter, som igen kan øge
indtjeningsmulighederne.
Ledere får støtte til den operative ledelse samt et system til daglig
håndtering af HR-aktiviteter.

99Omfattende rapporteringsmuligheder
99Omfattende brugeradministration
99Godkendelsesprocedurer mellem forskellige organisationsniveauer
99Integrationsmuligheder til andre systemer
99Single Sign-On
99Automatisk opsamling af historik
99Opbevaring af vedhæftede filer - f.eks. kontrakter og certifikater

DÆKKER HELE ANSÆTTELSESFORLØBET

99Påmindelser via e-mail

Sympa HR dækker alle organisationens HR-processer gennem hele
medarbejderens ansættelsesforløb fra start til slut:

99Udsendelse af informationer via e-mail eller SMS

99Rekruttering og opstart af medarbejderforhold - f.eks. ansættelseskontrakt, onboarding og introduktionsforløb

99Mulighed for flere sprog
99Omfattende søgefunktionalitet i form af telefonlister, kernekompetencer m.fl.

99Administration af personlige, ansættelses- og lønforhold samt
kontraktstyring
99Stamdata
99Administration af udleverede effekter og udstyr

Se det i praksis - hos jer eller hos Xafir.

99Administration af arbejdstilladelser, certifikater og kvalifikationer
99Administration af ferie og fravær
99Udviklingssamtaler (MUS)
99Målbeskrivelser, indikatorer og score cards
99Kompetencestyring
99Planlægning og administration af kurser

HVAD ER XAFIR?
Xafir skaber sammenhæng mellem den overordnede strategi og den daglige adfærd hos
de ansatte i organisationen - enten via understøttende fleksible standardsystemer eller via
systemer, der udvikles og tilpasses kundens processer, tonation og design.

L Æ S M E R E PÅ B A G S I D E N

SØGNING

BEDRE PERSONALELEDELSE

Sympa HR er enkelt at anvende som internt opslagsværk i hele
organisationen. Søg nemt på navn, afdeling, mail eller bestemte
kompetencer, titler og profiler og få hurtigt en skræddersyet oversigt over de relevante medarbejdere.

Et fuldt implementeret Sympa HR i organisationen øger effektiviteten og faciliterer en høj grad af automatisering – en stor fordel for
både HR, ledere og medarbejdere.

E - M A I L S T I L O R G A N I S AT I O N E N

99Øget effektivisering

Med Sympa HR kan I udsende mails til hele eller bare dele af organisationen.

99Større forpligtelse i organisationen qua ensartet HR-praksis og
dermed øget motivation hos medarbejdere og ledere

Der kan søges og udvælges medarbejdere efter køn, afdelinger,
titler, dato for MUS-samtaler eller andet, så e-mailen til enhver tid
rammer de relevante medarbejdere.

99Større medarbejdertilfredshed

UNDERSØGELSER, POLLS OG SURVEYS

S Y M PA H R : V E J E N T I L E N K E LT H R - A R B E J D E

Med Sympa HR er det let at udarbejde og udsende undersøgelser.
99Undersøgelserne kan genbruges flere gange

Det giver fordele som:

99Gennemsigtighed og performance på alle niveauer af organisationen

Sympa HR sparer tid for HR og giver adgang til omfattende rapportering. Relevant viden og data findes derfor hurtigt, og det bliver
dermed lettere at træffe de rette beslutninger.

99Undersøgelserne kan udløbe efter ønske
99Data kan let trækkes ud af undersøgelsen til videre bearbejdning

SYMPA HR - EN HOSTED LØSNING
Sympa HR leveres som en service over internettet og inkluderer
ydelser på selve systemsiden, vedligeholdelse og support.
For at anvende Sympa HR kræves blot en browser og adgang til
internettet.

SÅ HVORFOR HOSTING?
Den primære fordel ligger i:
99Mindre omkostninger i leverancen
99Leveringsprocessen kræver ingen installationer, ingen separat
licens eller ekstra hardware-gebyrer
99Systemet leveres hurtigt
99Systemet opdateres automatisk
99Hosting udelukker derfor alle bekymringer omkring tekniske og
kapacitetsmæssige krav
Det overordnede ansvar, hvad angår datasikkerhed, backups og
opdateringer samt funktionalitet, service og vedligeholdelse,
slipper kunden helt for at spekulere på og kan i stedet fokusere på
kerneforretningen.

FÅ MERE INFORMATION
Kontakt Xafir A/S for at få en udførlig præsentation af Sympa HR
eller andre af Xafirs løsninger og disses anvendelsesområder.
Telefon: 86 98 57 22
E-mail: info@xafir.dk
www.xafir.dk

HVAD ER XAFIR?
Xafir skaber sammenhæng mellem den overordnede strategi og den daglige adfærd hos
de ansatte i organisationen - enten via understøttende fleksible standardsystemer eller via
systemer, der udvikles og tilpasses kundens processer, tonation og design.

