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Deveniți maeștrii în ceea ce privește informațiile       
despre angajați. Gestionați cu ușurința     
structura organizației. Câștigați timp    
centralizând datele angajaților într-o bază de      
date sigură. Renunțați la fisele angajaților pe       
hârtie si documente Excel. Implementați un      
management al resurselor umane eficient. 
 
Managementul personalului 
Toate profilurile HR ale angajaților într-o singură       
locație, organizate într-o structură ordonată. Acum      
este simplu să filtrați informațiile, să observați       
datele cheie și să vedeți unde se împotmolesc lucrurile. 
 
Fișe digitale și informații corecte pentru fiecare angajat 
Pentru fiecare angajat există un dosar personal, de data aceasta în cloud. Profilul angajatului              
stochează detalii legate de muncă, restul de zile de concediu rămase și istoricul concediilor.              
Totul devine mai ușor, centralizat si mai accesibil. 
 
Căutare extrem de rapidă 
Softul permite o căutare inteligentă și extrem de rapidă a dosarelor de personal. Aplicația HR               
servește la localizarea personalului, în funcție de ce echipe aparțin și în ce birouri lucrează. 
 
Personalizează nivelele de acces 
Funcționalitatea de bază a softului HR permite personalizarea accesului la date pentru angajați. 
 
Personalizați orele de muncă 
Un beneficiu suplimentar al programului HR este posibilitatea de a configura diferite perioade             
contractuale de muncă. Setarea săptămânii de muncă de luni pana vineri este simplă, însă la fel                
și cea pentru angajați cu jumătate de normă cu 3 zile sau colaboratori care lucrează în                
weekend. 
 
Administrează indemnizația de concediu pentru angajați 
Angajații nu sunt la fel. Totuși, din când în când, este posibil să fie nevoie să adaugi o zi în plus                     
de concediu unui coleg. Poți face această schimbare ușor din directorul angajaților. 
 
 
 
 
 



Structura organizației 
Adaugă angajați, echipe, birouri noi când aveți nevoie de ele. Departamentele Vânzări,            
Marketing si Producție se sincronizează și sunt mai eficiente. Managementul centrat pe angajat             
transformă sarcinile HR in lucruri simple. Tot ce trebuie să știți despre echipele dumneavoastră -               
detalii angajați, contacte, manageri și absențe, sunt disponibile într-un loc sigur. 
 
Configurarea de echipe și birouri 
Dezvoltarea companiilor este dificilă. Coordonarea echipelor numeroase este dificilă.         
LeaveBoard o face ușoară. Te ajută să te concentrezi pe creșterea companiei decât pe              
rezolvarea problemelor administrative, fără erori. 
 
Definește rolurile si permisiunile angajaților 
Oferă un nivel de acces diversificat pentru fiecare angajat al companiei. Astfel veți debloca              
întregul potențial al echipei dvs. 
 
Îmbunătățește productivitatea operațională 
Prin eliminarea proceselor ineficiente, de acum încolo, compania și personalul vor putea accesa             
punctul central al informațiilor și datelor angajaților. 
 

 
"Dacă aveți toate datele într-un singur loc, managementul        
resurselor umane va fi mult mai simplu. Adăugarea unui         
nou angajat în sistem durează mai puțin de 30 de          
secunde. " 
 
 
 
Beneficii 
Baza de date cu informații despre angajați servește la: 

● Centralizarea datelor staff-ului 
● Menținerea informațiilor actualizate 
● Stocarea unui istoric al situației angajaților 
● Structurarea forței de munca pe echipe si birouri 
● Identificarea de date HR esențiale în secunde 
● Menținerea actualizată a fișelor angajaților 

 

 



Facilitați 
 
Administrare personal 
Toate informațiile necesare departamentului    
de resurse umane. 

Structura companiei 
Grupați personalul în birouri și echipe      
conform structura organizației. 

Profilul companiei 
Stocați detalii generale despre companie     
precum adresa, persoana de contact, etc. 

Profilul angajatului 
Pentru fiecare angajat vei avea la dispoziție       
un profil cu datele HR esențiale. 

Căutare internă 
Căutați detalii referitoare la noul angajat? Le       
găsiți instant. 

Sigur și criptat 
Datele personalului sunt corecte și în      
siguranța. 

Diverse roluri 
Angajații, Managerii și Administratorii vor     
avea diverse nivele de acces in program. 

Istoric absențe 
Monitorizați cu ușurință toate solicitările     
personalului. 

Disponibil oriunde 
Aplicația HR poate fi folosită pe mobil,       
tabletă sau laptop direct din browser. 

 

 

 
 



Ce este LeaveBoard? 
LeaveBoard este o soluție simplă de software HR care este ușor de implementat, ușor de               
gestionat și remarcabil de accesibilă. Ne concentrăm pe furnizarea de soluții HR online pentru              
companii din întreaga lume. Produsul nostru permite companiilor mici și mijlocii să automatizeze             
procesele administrative pe măsură ce acestea cresc, oferind la schimb... mai mult timp             
personalului pentru dezvoltarea afacerii! Platforma SaaS automatizează administrarea HR,         
gestionează concediile personalului și centralizează în siguranță datele și înregistrările          
angajaților. 

 

 

 

 

 

 

Doriți să începeți să vă gestionați eficient forța de muncă? 
 

Creează un cont -> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.LeaveBoard.com 
office@leaveboard.com 

 

https://leaveboard.com/nox/registercompany.html?lang=ro
http://www.leaveboard.com/

