Navertica
Recruitment & Staffing
Flexibilní řešení pro nábor
zaměstananců a jejich rozvoj
Navertica Recruitment & Staffing je na míru nastavitelné
řešení vytvořené týmem CRM specialistů na základě jejich
mnohaletých zkušeností. Funguje na platformě Microsoft
Dynamics 365, která představuje robustní, průběžně
aktualizovaný systém usnadňující správu náborových
a personálních procesů.
Setkáváte se u vás s těmito výzvami?
Jsou vaši personalisté nuceni:
➔ Dělat opakovanou práci vedoucí k duplikacím a chybám?
➔ Bojovat s izolovanými ostrovy dat? (data o klientech,
uchazečích, zaměstnancích, jsou na různých místech a v
různých formách?)
➔ Nejsou s firmou v kontaktu při služebních cestách?
➔ Mají potíže při vyhledáváním historické komunikace?
➔ Nemohou zacházet se všemi zákazníky/kandidáty stejně?
Vedoucí pracovníci:
➔ Nemají informace o každodenních aktivitách zaměstnanců?
➔ Pořádají porady, aby se dozvěděli o činnosti zaměstnanců?
➔ Nevíte, proč kandidát vaši nabídku odmítl nebo nepřijal?
Pokud hledáte řešení, které vám umožní pohodlně pracovat s uchazeči,
otevřenými pozicemi, pohovory a koordinovat je s vašimi kolegy, hledání
skončilo. Navertica Recruitment & Staffing umožňuje vše.
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Výhody řešení
Kompletní pokrytí
personálních procesů
Postaveno na neustále
rostoucí platformě
společnosti Microsoft
Škálovatelné, modulární,
robustní
Popis řešení
Vyvinuto na platformě
Microsoft Dynamics 365
Světové TOP řešení na
trhu CRM systémů
Uživatelsky-přívětivé
Provázáno s dalšími
řešeními Microsoft
Přizpůsobitelné = Snadné
úpravy dle vašich potřeb
Implementace: OnPremise nebo On-line
(microsoft cloud)

Jak můžete začít s digitální transformací?
Zajistěte maximální efektivitu a optimální výkon pro váš tým – pořizujte data jednou, zvládněte proces bez
papíru – přibližte se k digitální transformaci.

Recruitment: Karta kandidáta

360° pohled na kandidáta – celkový pohled na kandidáta z jednoho místa, detaily, dovednosti,
zkušenosti, požadavky a další aspekty každého kandidáta.

Recruitment: Manažerský Dashboard

Systém Dashboardů umožňuje zobrazit správné informace v požadované podobě. Do
uživatelského rozhraní aplikace lze integrovat Dashboardy Microsoft Power BI.
00

2/4

Moderní aplikace vám pomůže snižovat náklady a zvýšit hodnotu vaší společnosti.
Firemní procesy můžete díky zabudovaným funkcím optimalizovat a kontinuálně inovovat. Prostředí Dynamics
365 podporuje rychlejší interakci s obchodními partnery, automatizované pracovní postupy a spolupráce s
aplikacemi Office 365 zvyšují efektivitu uživatelů.

Staffing: Otevřené pozice

Karta otevřených pozic umožňuje uživatelům definovat nové pozice, požadavky a podrobnosti
pozice, uvidíte přidružené kandidáty a pracovní smlouvy vypsané z konkrétní otevřené pozice.

Staffing: Výběr kandidáta

Detail výběru kandidáta umožňuje uživateli vidět konkrétní pokrok u vybraného kandidáta –
každá otevřená pozice, o kterou se kandidát uchází, vytvoří nový proces výběru.
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Co nabízí řešení postavené na platformě Microsoft Dynamics 365?
Univerzální Microsoft platforma – oceněná platforma Microsoft Dynamics 365 zajistí kompatibilitu s nástroji
Microsoft Exchange, Office 365, Power BI a dalšími aplikacemi společnosti Microsoft.
Škálovatelná, rozšířitelná, přizpůsobitelná – modulární platforma obsahující původní nebo nově vytvořené
komponenty.
Podpora mobility – pro systémy Android, iOS.
Možnosti komunikace – podpora IP telefonie, nové okno při příchozím volání s informacemi o volajícím a SMS
zprávami pro komunikaci s kandidáty pro nábor nebo se zaměstnanci.

Co obsahuje Navertica Recruitment & Staffing?
Na obrázku jsou zobrazeny dostupné funkce. Pro více informací prosím požádejte konzultanta společnosti
NAVERTICA o jejich prezentaci.

Navertica Recruitment & Staffing – klíčové funkce
Náborový proces

Pracovní proces

360° přehled uchazeče: znalosti, očekávání,
zkušenosti a komunikace.

Péče o zaměstnance, pracovní smlouvy, pracovní
agendy a jiné záznamy.

Převod textu CVs do struktury pro vyhledávání.

Vypočet postupů, bonusů nebo škod.

Snadné vyhledání uchazeče.

Ubytování pro přespolní zaměstnance.

Správa poptávaných pozic, výběru a konverze
z pohovorů s uchazeči o zaměstnání.

Přidělování ochranných pomůcek, zásob a
souvisejících položek ze skladu na zaměstnance.

NAVERTICA a.s.
Od roku 1990 jsme dodavatelem podnikových řešení na platformě Microsoft Dynamics 365, Dynamics NAV/AX
a Microsoft SharePoint. Naším cílem je nejen dodávka systému, ale zejména zlepšení hospodářského výsledku
zákazníka využíváním dodaného řešení. Vyvíjíme, implementujeme a podporujeme odvětvová řešení pro
výrobní, obchodní, projektové a servisní firmy. Komplexní dodávky jsme realizovali v České a Slovenské
republice a u zákazníků v mnoha evropských zemích, v Jižní Africe a v USA.
Šumavská 15, 602 00 Brno, Česká republika TEL +420 541 425 911 EMAIL info@navertica.com
Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6, Česká republika TEL +420 541 425 911 EMAIL praha@navertica.com
Bohrova 1, 851 01 Bratislava, Slovensko TEL +421 2 68 206 200 EMAIL bratislava@navertica.com
00 Ave, Rivonia, 2191 Sandton, Jižní Afrika TEL +27 11 234 8833 EMAIL sandton@navertica.com
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