Medarbejderudvikling og lønforhandling

HRDialog
HRDialog er en pakkeløsning til håndtering til medarbejdere og lønforhandling.
HRDialog giver chefer, tillidsrepræsentanter og medarbejdere nem og sikker adgang til
oplysninger fra lønsystemer, Statens HR og eventuelt tidsregistreringssystemer.

Giver jer kompetence og karrrie udvikling.

F¨å dynamisk kommunikation mellem
medarbejder og ledelse.

Nemme medarbejderundersøgelser og
målinger.

Kalibrer organisationens medarbejdere.

Overholder GDPR reglerne.
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Webbaseret lønforhandlingssystem hvor alt
er samlet et sted.

Kom i gang med lønforhandlignen uden
brug af Excel.

Hold overblikket over lønforhandling med
puljestyring.

Indtast lønmidler og begrundelse digitalt.

Rapportfunktion med beløb og begrundelser

HRDialog holder overblikket
I systemet finder I alle lønoplysninger på
den enkelte medarbejder samlet et sted,
så I slipper for at navigere rundt i forskellige programmer. Systemet overholder
Databeskyttelses-forordningen; GDPR.

Adgang til HRDialog gennem intranetløsning sker via AD. Dette betyder at både
jeres egne og jeres medarbejders oplysninger er sikkert og fortroligt opbevaret,
når I bruger HRDialog og de tilhørende
moduler.

Medarbejderdialog med HRMedarbejder
Din medarbejders trivsel er vigtig, ikke kun for dem men også for dig som leder, chef og teamleder.
Med HRMedarbejder får I overblikket over jeres medarbejders mål og trivsel i afdelingen og organisationen.
Med HRMedarbejder kan I nemt og sikkert oprette formularer til brug for PULS, MUS, APV, udviklingsplaner
og følge med i hele processen fra oprettelse til godkendelse. – Vi følger aktiviteten for den enkelte formular,
så I som ledere, chefer eller teamchefer altid kan orientere dig godt.

Sammenligning år for år
Arbejder din organisation ud fra samme formular år efter år?
- Så er det fuldt ud muligt at sammenligne udviklingen, med
HRMedarbejder. Vi har gjort det nemt at oprette skabeloner fra
tidligere formularer – det kræver blot et enkelt klik og
formularen er klar til distribution.

Det fleksible PULS værktøj
Med HRDialog har I mulighed for at arbejde med prædefinerde
Likert-skalaer eller endda jeres helt egen. HRMedarbejder er et
fleksibelt, formular værktøj og kan anvendes til både minimus,
1 til 1 samtaler, tilfredshedsundersøgelser men også bare helt
almindelige hverdags spørgerunder. HRDialog er et fleksibelt
værktøj der passer ind i jeres arbejdsflow.

Den gode dialog er vigtig også
på arbejdspladsen

Samtykkeerklæringer
På en arbejdsplads er samtykkeerklæringer vigtige for organisationens ansatte, så den
enkelte medarbejder kan have kontrol, over hvordan egne personoplysninger bruges i
organisationen.
I HRMedarbejder er det muligt at oprette og udsende samtykkeerklæringer til hele eller
dele af organisationen. Hvis I efter distribuering af en samtykkeerklæring ønsker at opdatere retningslinjer i jeres erklæring, er det altid muligt at oprette en ny eller blot en kopi og
gendistribuere denne til jeres ansatte. Jeres ansatte vil herefter modtage en notifikation i
deres to-do liste om, at en ny samtykkeerklæring skal udfyldes og accepteres.
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Den gode lønforhandling starter her
Med HRLønforhandling er det muligt for
chefer og ledere at sammenligne lønninger på tværs af organisationer. Modulet
kan skræddersyes så det passer præcis
til jer. Tillæg kan til og fravælges, så I
slipper for redundant indhold. Her er
det muligt at vælge mellem varigt tillæg,
midlertidigt tillæg og omklassificering.

I HRLønforhandling kan en medarbejder
også tildeles et funktionstillæg, hvis den
enkelte medarbejder udfører en bestemt
funktion over en længere eller kortere
periode. Desuden kan der ensrettes
lønforhandlinger, f.eks. ensretning af
engangsvederlag hvis en medarbejder
har ydet en særlig eller ekstraordinær
indsats.

HRLønforhandling holder overblikket
over dine igangværende lønforhandlinger og engangsvederlag. Modulet gør
det også muligt at give chefer en pulje
eller lønramme, der gør det mere håndterbart for chefer at fastlægge lønnen til
den pågældende medarbejder.

Spar HR-afdelingen for ugers
forarbejde i Excel

Spar tid og opbevar
alle rapporter et sted
I den samlede pakke findes det indbyggede rapportmodul. Med kun få klik kalibreres
rapporter med jeres lønforhandlingsresultater, så I hurtigt får et systematisk overblik der
opbevares sikkert. Rapportmodulet kan integrere med Business Intellegence
værktøjet Power BI, som genererer visuelle, overskuelige rapporter, så I kan fremlægge
jeres medarbejder- og lønningsdata professionelt.
Desuden åbner rapportmodulet op for historikken af dine tidligere lønforhandlinger i rapporter, så du slipper for at skulle navigere rundt i uoverskuelige Excel ark.
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