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Stratégiai emberi er forrás menedzsment
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Stratégiai emberi er forrás menedzsment célja

A stratégiai emberi er forrás menedzsment célja, hogy az alkalmazott
módszerekkel, folyamatokkal és nyilvántartásokkal hozzájáruljon a társaság hosszú
távú versenyképességének megteremtéséhez.

Hozzájárulásának elemei:
Olyan emberi er forrás menedzselési módszerek kialakításával és m ködtetésével,

amelyek révén a versenytársaknál hatékonyabb módon kezelhet ek az emberi er forráshoz
kapcsolódó konfliktusok, kockázatok.
A hosszú távú versenyképesség szempontjából a szervezet számára kritikus kompetenciák

és tudás azonosításával, és az ezeket birtokló egyének megtalálásával, felvételével,
megtartásával és motiválásával.
Az egyénekben rejl képességek szervezeti szint komplex képességgé - például

szervezeti kultúrává, szervezeti tudássá, szervezeti bizalommá - alakítással.
Olyan informatikai rendszer m ködtetése, amely hatékonyan támogatja a célok
megvalósítását.

SEEMI= Stratégiai emberi er forrás menedzsment informatikai támogatása
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Összehasonlítás más szervezetekkel
Mérési módszerek

Gazdasági társaságok sikerességének mérési módszerei:
Pénzügyi mutatórendszeren keresztül értékelés
Üzleti kiválóság modell használata
Benchmarking – Humán szakterületre vonatkozó megoldás: Saratoga

Üzleti kiválóság modell
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Stratégiai humán er forrás menedzsment informatikai
támogatása fejezet üzenetei

Vállalatok összehasonlítása
A humán er forrás a sikeresség kritikus eleme (Kiválóság modell, 33%)
Az egy f re vonatkozó rövid és hosszú távú mutatók ott a legjobbak, ahol a humán
er forrás menedzsment soft elemei a leger sebbek (Benchmarking: üzletpolitika
integrációja, magas szint üzleti fókusz, motiváló hajtóer , kemény szeretet,
cselekv képesség, kompetens és elkötelezett kulcsszerepl k)

Szervezeti jellemz k alapvet en befolyásolják a stratégiai humán er forrás
menedzsment és annak informatikai támogatásának lehet ségeit.
Eredményességre ítéltek azok a szervezetek:

Amelyek a férfi korba vannak (rugalmas, irányítható)
Bels hatalmi dominancia  a csúcsvezetésnél van, küls környezet nem megosztott
A szervezet változási, vállalkozási készsége és üzleti tapasztalata is nagy.
Megtalálják, képesek megtartani és mobilizálni a megfelel kompetenciával rendelkez
munkavállalókat.
Hatékony humán er forrás folyamatokat m ködtetnek, amelyeket korszer informatikai
megoldások támogatnak.

Nemzeti kulturális adottságainkon változtatnunk kell:
Fejl dnünk kell minden soft jellemz ben a sikeresség érdekében.
Fejl dést a stratégiai  humán er forrás menedzsment biztosíthatja.
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Az SAP Humán t ke menedzsment hozzáadott értéke

Maximalizálja a emberi
t ke befektetéseket, soft

jellemz k fejlesztését

Teljesítménymenedzsment és
kompenzáció
Karrier és utódlás tervezés
Képzés és tréning
Toborzás

Közigazgatás, üzleti támogatás

Vezetés támogatása

Humán szervezet és
humán folyamatok

optimalizálása, költségek
csökkentése

Támogatja a stratégiai
tervezést

Legjobb gyakorlat leképezése a
folyamatokban, szerepekben
Jöv beni emberi er forrás elvárások
menedzselése, költségek becslése
Emberi er forrás stratégia mérésének
támogatása

Az automatizáláson és
önkiszolgáló

rendszereken keresztül
költségek csökkentése

Munkavállalói folyamatok támogatása
Bér és juttatások adminisztrációja
Id gazdálkodás és vezénylés
Adminisztráció
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SAP HCM Osztott szolgáltatási modell alapjai

Call Center, CRM,
Telefon, mail,

levél

Vezet i
Önkiszolgálás

SAP MSS

SAP E-Learning

Munkavállalói
Önkiszolgálás

SAP ESS

Alkalma-
zottak,
vezet k

Vezet

Küls

HR
Ügyfelek

Közvetlen
hozzáférés SAP

rendszerek
Támogató, alap SAP rendszerek Humán szerepek

Adminisztratív modulok:
Személyügyi adminisztráció
Id gazdálkodás
Bérszámfejtés
Cafetéria, Javadalmazás
Szervezetmenedzsment
Képzésszervezés és tervezés, e-Learning
Humán létszám és költségtervezés
Dokumentummenedzsment

Stratégiai modulok:
Kvalifikáció menedzsment
Karrier és utódlástervezés
Teljesítménymenedzsment

Elemzések, információk szolgáltatás:
SAP HCM, CRM, DM sztenderd riportok,
query
SAP BI Business Intelligence, adattárház
SAP SEM, Stratégiai üzleti menedzsment

Ügyfélszol-
gálat:

Telefonos
Személyes

HR
szakért k,
munkatársak
id adat-közl

Vezet

Back office
munkatársak

Kiosk

Toborzás

Toborzás
Adatszolgáltatás

Sztenderd, magyar jogszabályoknak
megfelel riportok



Önkiszolgáló rendszerek vezet k és
munkavállalók számára
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Önkiszolgáló rendszerek vezet k és munkavállalók
számára

Önkiszolgáló rendszerekr l általában
Vezet i Önkiszolgálás (MSS – Manager Self Service)

Adatlekérdezések beosztottakra vonatkozóan
Aktív részvétel különböz HR folyamatokban

Munkavállalói Önkiszolgálás (ESS – Employee Self Service)
Saját adatok lekérdezése
Aktív részvétel különböz HR folyamatokban
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Önkiszolgáló rendszerekr l általában

SAP Vállalati Portál
Rendszerek integrálása egy központi felületen
Egykapus belépés
Üzleti tartalom
HR modulra épül vezet i és munkavállalói
önkiszolgáló üzleti csomagok

Böngész n keresztül elérhet felhasználó-
barát felület
Szerepalapú m ködés
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Önkiszolgáló rendszerek áttekint oldala
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Szolgáltatások
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Vezet i Önkiszolgálás szolgáltatásai 1.

Beosztottak adatainak megtekintése
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Vezet i Önkiszolgálás szolgáltatásai 2.

Lekérdezések
HR riportok
Adattárház lekérdezések
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Vezet i Önkiszolgálás szolgáltatásai 3.

Kérelmek feladása elektronikus rlapon
Személyi változások kérelmezése, a változás státuszának
nyomon követése
Munkaer -igénylés feladása, pályázók adatainak megtekintése
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Vezet i Önkiszolgálás szolgáltatásai 4.

Teljesítményértékelés, kompenzáció
Célkit zések, értékelések
Alapbérfejlesztés, bonusz: rögzítés, felterjesztés,

jóváhagyás

Tervezés
Munkakörönkénti létszámterv rögzítés
Személyjelleg költségtervek rögzítése (részletes tervezés)
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Vezet i Önkiszolgálás szolgáltatásai 5.

Távollétek jóváhagyása, csoportnaptár
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Munkavállalói Önkiszolgálás szolgáltatásai 1.

Személyes adatok (pl. címek, bankszámlaszám) megtekintése és
módosítása
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Munkavállalói Önkiszolgálás szolgáltatásai 2.

Távollétkérelem rögzítése, módosítása és törlése
Csoportnaptár (kollégák adataival)
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Munkavállalói Önkiszolgálás szolgáltatásai 3.

Karrier
Kvalifikációk megtekintése és
módosítása
Álláshirdetésre jelentkezés
Tantermi és e-learning
képzések regisztrációja
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Munkavállalói Önkiszolgálás szolgáltatásai 4.

Bérjegyzék, bérfejlesztési értesít megjelenítése
Teljesítményértékelés – önértékelés, kollégák értékelése
Ki Kicsoda
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Integráció

Személyügyi adminisztráció Szervezetmenedzsment

Karrier- és utódlástervezés

Létszám- és költségtervezés

Képzésszervezés, E-Learning

Id gazdálkodás Teljesítményértékelés

E-Toborzás

AdattárházBérszámfejtés

Utazásmenedzsment

Kompenzációmenedzsment

Kvalifikációmenedzsment



E-toborzás
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Szemléletváltás a Keresés-Kiválasztás
informatikai támogatásában

Webalkalmazások, karrierportálok,
online rendszerek

Háttérrendszerben,
offline

Informatikai
támogatás módja

Egyedüli jelentkezési mód
állásajánlatra (munkakört l
függ en)

Kiegészít lehet ség az
egyéb álláshirdetési formák
mellett

Állásportálok
használata

Cég iránt, álláskínálat iránt
érdekl d k és konkrét álláskeres k

Konkrét álláskeres kÁllásportálok
érdekl d i

Kérd ívek, kapcsolattartás, online
státuszkövetés

Döntési fázisok követése,
nyilvántartása

Kiválasztás
támogatása

Online, folyamatosMinimális, offlineSzerepl k
bevonása

Informatikai rendszerben zajlik az
események el készítése, követése

Megtörtént események
adminisztrálása, adatbázis
vitás esetekre, riportokhoz

Események IT
támogatása

Új szemléletEddigi szemléletÖsszehasonlítási
szempontok
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Az E-toborzás sematikus folyamata

Munkaer -
igénylések

Állás-
felhívások

Jelent-
kez k

kezelése

Kivá-
lasztás,
döntés

Adat-
átadás

Személyügyi
Adminisztráció

Általános
jelentkez k kezelése

Igényl Igényl

Humán Partner

Humán Partner
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E-Recruitment funkciók

Általános jelentkez k kezelése

Munkaer -igénylések kezelése

Állásajánlatok kezelése, publikálás

Toborzási sablonok

Állásjelentkezések fogadása

Jelentkez k kiválasztása

Támogató eszközök:

Személyreszabási funkciók

Workflow

Levelezés

Riportok

Rendszer adminisztráció

mySAP ERP

Minden tranzakció
webes felületen

érhet el
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E-Toborzás technikai sémája

SAP E-Toborzási
rendszer

Bels
Karrierportál

Küls
Karrierportál

SAP HR
rendszer

Szervezeti,
munkavállalói

adatok

Felveend
jelentkez

adatai

Felhívások

Bels
jelentkez k

Felhívások Küls
jelentkez k



© SAP 2008 / Page 28

Általános jelentkez k kezelése
(Talent Warehouse)

Önkiszolgáló alkalmazások
Regisztráció/Belépés

Profilengedélyezés kereséshez

Keresés az álláshelyek között

Online jelentkezés állásajánlatra

Jelentkezési státusz követés

Kapcsolatmenedzsment koncepció
Kapcsolattartás technológiai támogatása

Alkalmas jelöltek keresése

Alkalmas állásajánlatok keresése a jelölt számára

Jelöltek csoportosítása, osztályozása
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Toborzás

Munkaer -igénylések kezelése

„Varázsló” az igénylések létrehozásához

Követelmények leírása

Integráció a Szervezetmenedzsmenttel

Folyamatsablonok

Engedélyezés Workflow

Hirdetések kezelése

Számos hirdetési csatorna kezelése

Automatizált publikálás engedélyezéssel

Jelentkez k kezelése

Tömeges és egyedi eljárások, keresési eljárások

Automatizált vagy manuális levelezés, kérd ívek

Levélsablonok
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Szerepek az E-Toborzás rendszerben

El zetesen definiált, standard szerepek (saját
jogosultsági profil és Web felület):

Bels /Küls jelentkez

Igényl vezet

Keresés-kiválasztási szakért

Adatrögzít

Adminisztrátor (folyamatgazda)
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Jelentkez Web felülete
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Keresés-kiválasztási szakért i felület
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Munkaer igénylés

Munkaer igénylések rögzítése:

Általános munkaköri adatok

Szervezeti hozzárendelés adatai

Kiválasztási csoport tagjai

Kvalifikációra vonatkozó igények

Végzettségre vonatkozó igények

Állományokat lehet csatolni

Státuszkövetés, adatáttekintés

Opcionális engedélyezési lépés

Felhívástartalmak és felhívások rögzítése

Opcionális engedélyezési lépés
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Software és rendszer információk

Legfrissebb kiszállítás:
Verzió: SAP ERP 6.00
B vít csomag: 3
Support Package 11
Toborzás és Utódlástervezés egy modulban
(E-Recruiting)

Telepítési lehet ségek:
Külön rendszeren – standard ALE kapcsolat a HCM
rendszerrel
Egy rendszeren a HCM modullal

Integrációs lehet ségek:
Küls Job Portálokhoz interface alakítható ki
Standard küls adatrögzít szerep

E-Toborzás Portálok Magyarországon:
www.mav.hu/kr_allas.php
www.mol.hu/hu/a_molrol/karrier/

http://www.mav.hu/kr_allas.php
http://www.mol.hu/hu/a_molrol/karrier/


HR- ügyfélszolgálat
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Levél ügyintéz
(Budapest)

4 munkatárs

Telefonos ügyintéz (Budapest)
5 munkatárs

Személyes
MOL LUB

0,5 munkatárs

MOL Rt. -n
kívüli HÜBO

ellátás
Pl.:  LUB,
Invest , stb.

Elektronikusan

Megkeresések
MOL Rt. Anyavállalat

Postai úton
érkez
megkeresések

Személyes ügyintéz (Siófok, Budapest)
2,5 munkatárs

Feladat menedzsment (Diszpécser)
1 munkatárs

BackOffice

Képzés-szervezet
Személy-

ügy
Id gaz-

dálkodás
BérÚtiköltségUtalások

TagdíjakPeres ügyek

Bérenkívülijuttatások
TB ellátásPénztárak

BevallásStatisztikaJárulék
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Levél ügyintéz

Telefonos
ügyintéz

Személyes

E-mail, fax
SzemélyesTelefonos

Elektronikusan
(késleltetve papíron)

Megkeresések

Postai úton
érkez
megkeresések

Személyes ügyintéz

Feladat menedzsment (Diszpécser)

BackOffice

Képzés-
szervezés

Személy
ügy

Id gaz-
dálkodás

Bér Útiköltség

Utalások
Tagdíjak
Peres ügyek

Béren
kívüli
juttatások

TB ellátás
Pénztárak

Bevallás
Statisztika
Járulék
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Ü G  Y  F  É L  S  Z  O  L  G  Á L  A  T

HR Ügyfélszolgálat

• Ügyfélmenedzsment

•Bels folyamatok

• Koordináció

• Ügyviteli szabályozás

• Kapcsolat
menedzsment

•Hatósági

•Önkormányzati

•SAP Kompetencia
Közp.

•Jogi

•Képzési eszköz,
helyszín – Beszáll.
Menedzsment

•NÜSZ

•Foglalkozás e.ü.

•SODEXHO

• HR Szolgáltatás
Menedzsment

• Min ségbiztosítás

•Mérések

•Min sítések
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SAP HR CRM

Alkalmazott

Mobil
Internet Ügyfél-

szolgálat

Partner
hálózat

Marketing

Értékesítés

Szerviz

Analitika

Iparági megoldások
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Folyamat típusok:
Adatváltozás
Bizonylatok fogadása
Bizonylatok kiadása
Folyamatvezérelt ügy
Fellebbezés
Hiánypótlás
Nyomtatványok kiadása
Reklamáció
Bels tájékoztatás
Küls tájékoztatás
HR kampánymenedzsment

Ügyfélszolgálati folyamatok
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Eszköztár
Rendszer-
üzenetek

Navigáció

Munkaterület

Broadcast
üzenetek

Jegyzet-
tömb

Ügyfél
infó

Figyelm. Kommunikációs
információ

Címsor

EIC – Ügyfélszolgálati képerny
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Telefonos azonosítás
Tájékoztatás esetén : 1 szint : törzsszám
Egyéb esetekben : 2 szint : törzsszám és pin-kód

Levél (fax, e-mail) azonosítás:
Törzsszám alapján

Azonosítás
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Azonosítás

Alkalmazott keresése
és azonosítása
Alkalmazott keresése
és azonosítása
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Alkalmazotti kérelem

Multilevel kategorizációMultilevel kategorizáció Szöveg boxSzöveg box

Szerviz szint és id rögzítésSzerviz szint és id rögzítés
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Alkalmazotti ügyfélszolgálati rendszer

Telefonos eszköztár (CTI Integration)Telefonos eszköztár (CTI Integration)

MunkaterületMunkaterület

Navigációs menüNavigációs menü
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Tevékenység és követ tevékenységek
Releváns folyamatok

Minden ügyfélmegkeresést tartalmaz
Minden kimen ügyfélkapcsolatot tartalmaz
A feladatok delegálását/továbbítását is
magában foglalja a teljes HR-en

Kategóriák:
2 szint

Ügykövetés
Követ tevékenységek
Hierarchikus tevékenység struktúra
Állapot figyelés, határid hozzárendelése,

-figyelése,
Felel s hozzárendelés

Teljes kör statisztikai lekérdezések

Ügyintézés - ügykövetés
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EIC – Inbox minta képerny

Inbox keresésInbox keresés

Email áttekintésEmail áttekintésInbox eredmény lista (tételek,
e-mail, web események)
Inbox eredmény lista (tételek,
e-mail, web események)
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EIC – HR törzsadat integráció

Alkalmazotti törzsadatok
(HR integráció)
Alkalmazotti törzsadatok
(HR integráció)
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Dokumentumkezelés
Intraneten kialakított struktúra
A tudásbázis kategorizálással megegyez (esetleg b vebb) struktúra
Elérés IntraNet WEB címen keresztül a HR_IC felületr l
Hierarchikus könyvtár szerkezet

Tudásbázis a SAP CRM-ben:
Probléma és megoldás gy jtemény
2 szint csoportosítás : Típus és Kategória, mind a kett esetén megegyez
kategóriák
Egyéb attribútumok: Leírás, érvényességi id
Flexibilis keresés beállítása
Nincs kiértékelés kezdetben
Dokumentum csatolás a TIP-b l HTML linken keresztül
Decentralizált karbantartás mind a dokumentumkezelésre mind a tudásbázisra
Jogosultságok: egyféle jogosultság a tudásbázis elérésére

FAQ:
FAQ-ot a szezonális kérdések összeszedésére használjuk (HTML lap)

Tudásmenedzsment
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Lépések
Marketing attribútum és attribútum lista létrehozás
Marketing attribútum lista hozzárendelés dolgozóhoz
Preferált csatorna beállítás naponta
HR lista kérés – attribútumok feltöltése
Sablonok elkészítése
Kampány definiálás
Célcsoport meghatározás, hozzárendelés
Kampány végrehajtás

Tulajdonságok
Flexibilis
Követ kampányok létrehozása
Biztonságos
Célcsoport tárolódik

Kimen HR kampányok kezelése e-mail és levelezés csatornán

HR kampánymenedzsment
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Jogosultsági koncepció

Ügyfélszolgálati szerepek:

1. Ügyintéz

2. Diszpécser

Diszpécser CRM jogosultsága kiterjed a statisztikákra /
lekérdezésekre; tevékenység menedzsmentre +  ügyintéz i jogosultságra

3. Ü.Sz. Vezet

Back-office ügyintéz :
Tevékenység menedzsment jogosultság – A teljes HR szervezetre kiterjed

Tudásbázis felel s:
A tudásbázis karbantartásért felel

HR kampánymenedzser:
A kampányok el készítéséért felel

Jogosultságok, szerepek a CRM rendszerben
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Köszönöm a figyelmet!

tamas.herger@sap.com
www.sap.hu
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