QuickStart

SOLUTIE DE IMPLEMENTARE RAPIDA OFERITA DE
TTS_PARTENER CERTIFICAT ®SAP
Puteți achiziționa licențele SAP SuccessFactors necesare pentru modulele de care aveți nevoie - de la SAP
sau direct de la noi. Suntem revânzător oficial al SAP SuccessFactors. Licențele clădesc fundația, pe care
noi vom implementa soluția folosind QuickStart.
Doriti sa digitalizati HR-ul?
Înainte de a da startul proiectului, vom discuta despre modul de cooperare. Doriți în primul rând o colaborare digitală? QuickStart oferă multe elemente digitale pentru a face posibil lucrul în echipă de la
distanță. Soluția va fi livrată în limba româna și în limba engleză. Ulterior, echipa dvs. internă va fi instruită
astfel încât să poată importa cu ușurință datele angajaților în sistem. În cursurile dedicate administratorilor
de sistem, veți învăța cum să gestionați cel mai bine platforma și să adaptați interfața la designul dvs. corporativ. În scurt timp de la începerea proiectului, întreaga echipă va putea explora sistemul. Iar după patru
săptămâni, aplicația va fi live și complet funcționala în cadrul companiei dvs.
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pentru
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QuickStart:*

•
•
•
•
•
•

un mod rapid și ușor de gestionare a resurselor umane bazată
pe tehnologia cloud oferită de soluția SAP SuccessFactors
Familiarizare rapidă cu sistemul prin procese standard
optimizate și pre-configurate
utilizarea sistemului în contextul unui pilot
o bază excelentă pentru luarea deciziilor pentru cerințele dvs.
extinse, specifice clienților
Perioada de implementare: 4 săptămâni

 onsultanță strategică pentru optimizarea scenariilor IT și a
c
proceselor legate de resurse umane
configurații avansate pentru cartografierea proceselor specifice
clientului
executarea iterațiilor pentru a aproxima alte configurații
specifice companiei
dezvoltări ulterioare, de exemplu rapoarte, opțiuni și
funcționalități suplimentare, proiectare site web etc.
instruirea utilizatorilor
vă putem sprijini în cooperarea cu managementul companiei și
departamentul de protecție al datelor
www.tt-s.com/digital-hr-experts

LICENȚELE DOAR
ALCĂTUIESC FUNDAȚIA...
*contra cost

... URMEAZA CONSTRUCTIA!

Succession &
Development

72.900 Ron
Asigurați succesiunea pentru funcțiile cheie prin
identificarea și dezvoltarea talentelor în mod individual.

72.900 Ron
Compensation

Performance &
Goals

Motivați și păstrați angajații prin integrarea remunerației
într-o strategie cuprinzătoare de gestionare a talentelor.

72.900 Ron
Stabilirea obiectivelor și evaluarea performanței, luând în
considerare competențele specifice clientului.

121.900 Ron
Learning

Promovați dezvoltarea angajaților dvs. fie prin cursuri online
sau cursuri la clasa, decizia vă aparține. Gestionați calificările
angajatilor si facilitați dezvoltarea acestora.

Onboarding
2.0

97.900 Ron
Facilitați integrarea noilor angajați oferind o experiență
plăcută acestora și asigurați o productivitate rapidă a noilor
colegi.

121.900 Ron
Recruiting

Configurare rapidă a suitei pentru recrutare, prin intermediul căreia vei dezvolta brandul de companie atragând astfel
talentele si eficientizând recrutarea.

145.900 Ron
Employee Central

Aspecte cheie
privind tts:

Gestionarea acurată și eficientă a datelor de personal
ale angajaților, digitalizarea procesului, eliminând
sarcinile manuale si repetitive, compliance GDPR.

Anul înființării: 1998 • 5.000 de utilizatori și >500 de clienți • Partener Gold
strategic SAP • Câștigător al Diamond Initiative • Certificate Rex • Expertiză în
mediul cloud și la nivel local • Peste 100 de consultanți SF/HCM • Cele mai
bune practici și acceleratoare • Experți HR și IT într-o singură persoană
www.tt-s.com/digital-hr-experts

