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Atunci când compania dvs. are puțini angajați,       
este dificil să se respecte toate sarcinile       
administrative fără erori. Începeți să căutați o       
soluție software care să vă ajute. Fiecare oră        
pe care ați petrecut-o în legătură cu munca        
administrativă, ar fi putut sa fie o oră dedicată         
creșterii succesului afacerii. 
 
Managementul Resurselor Umane trebuie să fie o       
sarcina extraordinar de ușoară, însă de cele mai        
multe ori nu este. LeaveBoard schimbă acest lucru.        
Ajutăm afacerile de la 1 la 9 angajați prin oferirea          
unei program HR gratuit, astfel încât administratorii să se poată dedica pe deplin ambițiilor lor               
de afaceri. 
 
Iată câteva dintre soluțiile pentru IMM-uri având de la 1 la 9 angajați, concepute pentru a vă                 
ajuta să câștigați timp și să simplificați procesele administrative: 
 
 

● Self Service si Portal angajați  
● Raportare HR 
● Calendare concedii 
● Administrare a organizației și Management al angajaților 
● Managementul concediilor 

 
“Înainte de LeaveBoard, mă luptam cu foi de calcul iar          
angajații se plângeau în mod constant că așteaptă        
răspunsuri la cererile lor. Acum este totul simplu, automat,         
colegii sunt fericiți și iar situația personalului este sub         
control.” 
 
 
 
 
 
 



 
Beneficii pentru manageri și personal resurse umane 

 
● Centralizați datele angajaților 
● Accesați structura organizației 
● Monitorizați resurselor umane 
● Automatizați sarcinile cheie ale HR 
● Aplicați politicile privind personalul în     

mod consecvent 
 
 

● Descarcați rapoarte pt. contabilitate 
● Setați fluxurile de aprobare concedii 
● Invitați noi angajați 
● Definiți rolurile și permisiunile    

personalului 
● Analizați rapoartele HR 

 

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 gratuit forța de muncă? 
 

Creează un cont ->  

 

 

www.LeaveBoard.com 
office@leaveboard.com 

 
 

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

