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HR.NET
Интегрирана платформа за 
управување со вработени

Автоматизација на административните 
процеси со вграден систем на нотификации

Елиминација на повторувачки внес на 
податоци

Единствено досие на вработениот и лесен 
пристап до потребните информации

Усогласеност со законска регулативаФокусирање на вистински предизвици како 
управување со таленти

Собирање и поврзување на податоците за 
целиот работен циклус на вработените на 
едно место



HR.NET
Интегрирана платформа за 
управување со вработени

Модули

• Организациона структура и 
систематизација на работни позиции

• Регрутација 
• Персонална администрација 
• Управување со присуства и отсуства 
• Пресметка на плата 
• Мерење на резултат и квалитет во работа 
• Обука и развој 
• Управување со таленти и план за 

наследување
• Бизнис интелигенција 
• Портал за Вработени&Менаџери 
• Мобилна апликација 

• конзистентна имплементација на 
политиките на организацијата

• систематско и континуирано деловно 
работење на вашата организација

• контрола на трошоците
• подобрување на ефикасноста на 

функцијата човечки ресурси
• автоматизирано управување со таленти

Придобивки

• ASP.NET 4.5
• Windows Server 2012
• SQL Server 2012 (+ Analyses Services)
• Sharepoint Server 2010/2013
• Аудит на активностите на 

корисниците
• Windows автентикација

Тегхнологии & Безбедност
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• Создавање на организациона култура која ги држи вработените ангажирани
• Развој на идни лидери
• Привлекување и задржување на вистинските таленти
• Оптимизација на резултати од работа и развој на тим

Човечките ресурси обично користат софтверски решенија како би ги оптимизирале своите 
процеси и би ја подобриле веродостојноста на податоците но често користат различни 
софтверски решенија, за различни процеси на функцијата. 

Доколку сите овие софтверски решенија не се интегрираат во едно, за човечките ресурси 
ќе биде скоро невозможно да добијат детален преглед на работната рака а со тоа се 
подалеку од решенијата на предизвиците пред кои се поставени како функција.

Предизвици за професионалците на човечки ресурси

Увод

HR.NET како интергирано решение овозможува да се соберат и поврзат податоци за 
целиот работен циклус на еден вработен, од момент кога вработениот е само кандидат за 
вработување, селекција, воведување, развој, евалуација и промоција. Интегрираната 
технологија ги поврзува сите овие делови за како краен резултат професионалците од 
областа на човечките ресурси да можат да утврдат како се поврзани овие фактори и какво 
влијание имаат еден на друг.

Ваквиот пристап им овозможува на професионалците од областа на човечки ресурси 
навистина да ја разберат работната сила, вештините, способностите и однесувањата на 
вработените како и оние потребни на организациите да ги постигнат стратешките цели.

Интегрирана платформа
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Создавање на добро дефинирана и ажурирана организациона структура е основа за 
успешно функционирање на целокупниот систем за управување со човечки ресурси и 
успешна интеграција помеѓу модулите.

Систематизација на работни позиции 
претставува компонента на системот во 
кој се дефинираат сите потребни 
предуслови по работна позиција и 
претставува основа за идни нотификации, 
автоматизација на целиот систем и 
основа на модулот бизнис интелигенција.

Организациона структура и 
систематизација на работни позиции

Генерален
Директор

Оперативен
Директор

Директор на 
Логистика

Финансов
Директор

Заменик
Генерален
Директор

На професионалците од областа на човечки ресурси овој модул им овозможува создавање 
на единствена и унифицирана база на податоци за кандидати за вработување,лесно 
администрирање на процесот на регрутација и интеграција на податоци од регрутација со 
модулот за персонална администрација, модулот за обука и развој.

Бидејќи процесот на успешно управување со таленти започнува со самата регрутација, 
системот евалуацијата на кандидатите ја поврзува со критериумите веќе дадени во 
организационата структура како компетенции и ниво на компетенции по работна позиција и 
дополнително дава можност да се дефинираат дополнителни критериуми за оценување на 
кандидати со единствен три или пет степен систем за оценување.

Регрутација
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Модулот за персонална администрација ги оптимизира рутинските процеси во 
администрирање на работен однос преку добро дефинирани процеси на барања, 
одобрувања и генерирање на документи кои на професионалците од човечки реусрси им 
овозможува лесно извршување на задачите како што се вработување, промена на работна 
позиција и плата, дисциплински меркии др. процеси поврзани со администрирање на 
работен однос. 

Модулот за персонална администрација е во целост усогласен со ЗРО и Општ колективен 
договор за стопанство со што на организацијата и овозможува работа во потполна 
законска усогласеност и избегнување на ризик од прекршочни, парични и останати 
санкции согласно законската регулатива.

Персонална Администрација

Модулот за управување со присуства и отсуства е особено важен дел од софтверот за 
човечки ресурси бидејќи покрива голема и динамична област и претставува основа за точна 
и навремена пресметка на плата но и клучен показател за дисциплина и редовност на 
вработените.
Овој модул има можност да се интегрира со апаратите за електронска евиденција на 
работно време.

Управување со присуства и отсуства
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Модулот за пресметка на плата е подготвен во поптолна согласност со законска 
регулатива поврзана за работен однос и пресметка и исплата на плати.

Бидејќи модулот за пресметка на плата е интегриран со модулот за управување на 
присуства и отсуства, податоците односно часовите автоматски се испраќаат во модулот за 
пресметка на плата.

Модулот за пресметка на плата дава можност за интеграција со веќе постоечки софтвер за 
контролинг и буџетирање, како за месечни контролинг извештаи така и за процес на 
годишно буџетирање.

Пресметка на плата

Модулот за мерење на резултати и квалитет во работењето е модул кој се персонализира 
согласно барањата на организациите. Нашето решение овозможува корисниците да ги 
поврзат индивидуалните цели на вработен со целите на организацијата како и можност да ја 
зголемат ангажираноста на вработените во процесот на мерење на резултат и квалитет во 
работењето и да добијат податоци како тимовите и вработените соработуваат меѓусебно.

Мерење на резултат и квалитет во работата 
(Performance Management)

Исполнување на цели

Повратна информација 180⁰ и 360⁰

Компетенции

Модулот е дизајниран да ги мери следните категории:
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Како би задржале конкурентска предност на пазарот, организациите мора да инвестираат 
во обука и развој на вработените. Развој на вработени се фокусира во две насоки и тоа 
обука на вработените за да ги исполнат обврските кои произлегуваат од работната 
позиција како и развој на вештини и способности за идни работни позиции и одговорности.

Модулот за обука на развој ви ја дава стратешката можност за подготовка и 
администрирање на програмите за обука и развој на вработени согласно знаењата, 
вештините и способностите потребни да се задржи компетитивна предност на вашата 
организација и континуиран раст и развој.

Интегриран со модулот за регрутација и модулот за мерење на резултат и квалитет во 
работењето, модулот за обука и развој на раководителите им дава можност интерактивно 
да подготвуваат планови за обука и развој на вработени. Резултатите да ги оценат согласно 
единствениот три или петстепен систем за мерење на резултати и на ваков начин да го 
следат развојот на вработените и резултатите од обуките и развој. 

Обука и развој

Со модулот за управување со таленти и план за наследување, добивате алатка со која 
управувањето со таленти и обезбедување на наследници на клучни позиции ќе претставува 
ефикасен и ефентивен процес и ќе овозможи задржување на талентите во организацијата.

Преку веќе зададена матрица со параметри за клучни позиции се утврдуваат клучните и 
критични позиции за организацијата, како и искуство, знаења и вештини потребни за овие 
позиции.

Податоците од евалуација на кандидати при регрутација, резултатите од системот за 
мерење на резултати и квалитет во работењето како и резултатите од активностите за 
обука и развој се користат за дефинирање на талентите. 

Управување со таленти и 
план за наследување
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Овој модул на софтверското решение HR.NET  служи  за ефективна и ефикасна 
комуникација со вработените и олеснување на административните процеси поврзани со 
управување со човечки ресурси.

Администрација на барања за отсуства/годишни одмори

Администрација на барања на вработени

Администрација на BSC системот за мерење на резултат и квалитет во работата

Индивидуален профил на вработен

Мерење на задоволство на вработените

Процеси кои се покриени со овој модул се:

Портал за Вработени и Менаџери
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Со оглед на тоа што не секој од вработените има пристап до компјутер и/или работат 
надвор од седиштето на работодавачот но бидејќи живееме во време кога мобилната 
технологија се користи како занимливо и лесно средство за комуникација ја развивме 
мобилната верзија на нашиот софтвер за таблети и мобилни уреди со која се овозможува:

Мобилна апликација – Моја Компанија

Вработените можат интерактивно да го администрираат својот работен однос –
барање на годишен одмор и други отсуства, барање на потврди од работен 
однос, добивање на цели, евалуација, информации за обуки, резултати од 
евалуација, одработени часови и др

Раководителите да го следат својот тим без разлика каде се наоѓаат со можност 
да пристапат до податоци на вработените, да ја следат редовноста, одобруваат 
барања за отсуство или исполнетост на целите и давање на повратна 
информација.

Се зголемува ангажираноста на вработените со отстранување на бариерите 
создадени со бирократските процеси на барање/одобрување во печатена форма 
со користење на софтверот за човечки ресурси преку мобилна апликација на 
дневна основа.
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Овој модул овозможува следење на трендови и предвидувања во управувањето со 
човечките ресурси. Како основа на овој модул се користат историските промени на 
податоците кои се чуваат интегрирани во системот. 

Бизнис интелигенција

Квалификувани кандидати по оглас

Квалификувани кандидати по канал на регрутација

Процент на заминување на нововработени до 90 дена ...

Вкупен број на вработени

Некои предефинирани клучни показатели на успех и предефинирани извештаи 
вградени во модулите на софтверското решение:
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Видови на вработени

Просечен период на работен однос на вработен со компанијата

Степен на заминување на вработени со оставка...

Степен на отсуства

Прекувремена работа по единици и на ниво на организација...

Степен на внaтрешни промоции

Процент на вработени под очекуваните резултати

Процент на вработени со инзвонредни резултати...

Ефективност на обука

Ефективност на менторска програма

Ефективност на специјални проекти
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Трошок за обука по вработен...

Процент на работни позиции со соодветен план за наследување

Процент на заминување на таленти

Резултати од работа на идентификувани таленти

Ниво на ангажираност на идентификувани таленти...

Степен на задоволство на вработени...

Нотификациите кои системот ги генерира се контролни механизми за текот и траењето на 
сите процеси кои се вградени во сите модули на HR.NET софтверското решение.

Барање за регрутација

Нотификација за период на носење на одлука…

30 дена пред истек на медицински преглед

30 дена пред истек на издавање на униформа

30 дена пред истек на договор на определено време...

Некои од нотификациите кои системот ги генерира се:

Систем на нотификации
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Девијација од план

Вработен со 150 часа прекувремена работа...

Процент на трошок на работна сила

Додадена вредност на човечки капитал

Дополнителни трошоци по вработен ( медицински преглед, превоз, храна, 
униформи, обуки)...

Нотификација за обука, менторска програма, проект

Нотификации за евалуација...

Нотификација доколку не е навремено завршена обука, менторска 
програма, проект
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