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Afacerile moderne își optimizează procesele cu      
soluții self-service. Tehnologia cloud oferă     
angajaților o experiență mai eficiență și de       
încredere. Permite personalului să preia frâiele      
– atât angajaților, cât și managerilor.      
Departamentul HR să se concentreze pe      
inițiativele strategice deoarece odată cu     
eliminarea sarcinilor costisitoare. 
 
Panoul de control pentru angajați 
Angajații au posibilitatea să rezerve și administreze       
concediile foarte simplu, permițând departamentului     
de HR s se concentreze pe lucrurile care contează cu adevărat. Managementul HR nu a fost                
niciodată mai ușor. Personalul va avea acces la informații HR principale, actualizate în timp real,               
atunci când au nevoie. 
 
Delegați liderilor de echipe sarcina de a aproba concediile membrilor echipei 
Angajații trebuie să știe câte zile de concediu au la dispoziție, iar managerii sa aibă la cunoștința                 
informații despre disponibilitatea echipei. Lipsa de transparență duce la întârzieri, personal           
nemotivat, termene de livrare întârziate sau contracte pierdute. Prin delegarea sarcinilor           
managerilor, vă puteți concentra în a adaugă valoare afacerii. 
 
Utilizarea aplicației de pe telefonul mobil 
Personalul va putea accesa detalii legate de muncă, administra concedii și va avea o vedere               
asupra echipei direct de pe telefonul mobil, oricând și oriunde. 
 
Acces la informații HR 
Datele sensibile trebuie să fie protejate. De aceea am creat acces bazat pe funcții și permisiuni                
avansate pentru a asigura confidențialitatea datelor. 
 
Actualizări automate 
Dacă un concediu este introdus în sistem, informațiile sunt automat actualizate în timp real în               
rapoarte, calendar și în dosarul personal al angajatului respectiv. Spuneți adio gestiunii HR             
tradiționale. 
 
 
 
 
 
 
 

 



"Echipa mea apreciază libertatea oferită de sistemul       
self-service oferit de LeaveBoard. Fiecare angajat      
economisește timp accesând datele cu ușurință, fără       
întârzieri." 
 
 
Beneficii 
 
Pentru angajați 
Acces la panoul de control 
Introducere cerere concediu 
Vizualizează balanța indemnizațiilor 
Descarcă cereri de concediu (PDF) 
Facilitează comunicarea internă 
Notificare cerere aprobată 
Accesează calendarul echipei 
 

Pentru manageri 
Accesează informații despre angajați 
Aprobă cererile subalternilor 
Facilitează managementul bazat pe date  
Vizualizează rapoarte de business 

 

 

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 
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http://www.leaveboard.com/

