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Vizualizează informații HR cheie si câștigă o       
perspectivă importantă asupra companiei.    
LeaveBoard oferă acces la analize ale forței de        
muncă pentru a conduce compania mai      
eficient. 
 
Indicatori privind resursele umane 
Obțineți o privire de ansamblu asupra      
indemnizațiilor pentru concediile de odihna anuale,      
balanța între timpul de concediu efectuat si cel        
rămas, cu software-ul HR care raportează instant. 
 
Rapoarte HR personalizate 
Cu doar câteva clicuri puteți genera un raport HR valoros, adaptat pentru a face decizii               
valoroase legate de angajări, promovări și alte planificări. 
 
Filtrarea datelor 
Opțiunea de filtrare face ușoara obținerea unei perspective complete asupra personalului           
companiei. Este extrem de rapida si foarte exacta. Aveți nevoie sa va concentrați pe un anumit                
utilizator sau tip de concediu? Cu LeaveBoard este posibil, oricând și oriunde. 
 
Informații HR in timp real 
Toate rapoartele sunt dinamice, permițând analiza actualizata a vacantelor, a concediile           
medicale sau a concediilor efectuate într-o anumita luna. Creați acest raport cat de precis doriți. 
 
Rapoarte cu privire la concediile medicale 
Urmărirea concediilor medicale din întreaga companie permite identificarea trendurilor si          
absenteismului. 
 
 

 
“Wow. Generarea unui raport personalizat de      
management durează 10 secunde. Software-ul HR ajuta       
managerii și analiștii să ia decizii strategice cu ușurință. Nu          
mai exista probleme de staffing, ore suplimentare sau        
probleme de personal disponibil.” 



 
Beneficii 
Soft-ul de raportare HR servește la: 

● Acces centralizat la datele    
personalului companiei 

● Utilizarea perspectivelor importante   
de zi cu zi privind angajații 

● Ia decizii rapid, pro-activ 

 

● Planifică creșterea companiei in    
funcție de tipare de muncă 

● Monitoriză problemele de personal 
● Analizează tendințele din companie 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.LeaveBoard.com 
office@leaveboard.com 

 

http://www.leaveboard.com/

