


Οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού φροντίζουν για την ύπαρξη 
ενός ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος με την ανάπτυξη 
νέων και ευέλικτων μοντέλων εργασίας, που αυξάνουν την 
παραγωγικότητα και μειώνουν το διαχειριστικό κόστος. H εφαρμογή 
Soft1 HRMS καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις των 
τμημάτων HR παρέχοντας άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε ακριβείς 
πληροφορίες που βοηθούν στις σωστές αποφάσεις. Επιπλέον, η 
πρωτοποριακή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης εργαζομένων – εταιρείας 
Soft1 myWorkplace, ολοκληρώνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
όλων των λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού, προσφέρει πλήρη 
απαλλαγή από τις παραδοσιακές, χειρόγραφες διαδικασίες και 
βελτιστοποιεί τον τρόπο λειτουργίας ώστε οι εργαζόμενοι να 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε εργασίες που προσδίδουν αξία 
στην εταιρεία.

Διαχείριση  
ανθρώπινου δυναμικού



Η εφαρμογή Soft1 HRMS αποτελεί 
μια ολοκληρωμένη λύση που 
αξιολογεί την απόδοση των 
εργαζομένων, επιτρέποντας στα 
τμήματα HR να ανακαλύψουν 
ανάγκες εκπαίδευσης και 
δυνατότητες εξέλιξης των 
εργαζομένων ενώ παράλληλα 
διαχειρίζεται με απλό και 
κατανοητό τρόπο τα βιογραφικά 
και δημιουργεί λίστα με τους 
καταλληλότερους υποψήφιους για 
κάθε νέα θέση εργασίας.

Το SOFT1 myWorkplace είναι 
μια πρωτοποριακή πλατφόρμα 
αλληλεπίδρασης εργαζομένων 
– εταιρείας που επιτρέπει την 
άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε 
διαδικασίες και πληροφορίες.
Οι εργαζόμενοι καταχωρούν 

αιτήματα προς τους προϊστάμενους τους ή/και το τμήμα HR 
λαμβάνοντας ενημέρωση για την πορεία τους, έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα εργασίας τους, ενημερώνονται με σημαντικές 
προσωπικές και εταιρικές ανακοινώσεις, κ.λπ

Σύστημα διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού…

..και διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας



Μοναδικές δυνατότητες

Λειτουργία 24/7

Το Soft1 myWorkplace λειτουργεί στο cloud επιτρέποντας την υποβολή αιτημάτων 
από τους εργαζόμενους και την έγκριση ή απόρριψή τους από τους προϊσταμένους 
οποτεδήποτε, με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής συνδέεται στο διαδίκτυο (PC, 
Tablet, κινητό τηλέφωνο), χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στην 
εταιρεία, διευκολύνοντας εργαζόμενους σε τηλεργασία ή εξωτερικούς συνεργάτες.

Προσαρμοστικότητα

Το Soft1 HRMS σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Soft1 myWorkplace αποτελεί τον 
στρατηγικό συνεργάτη κάθε τμήματος HR. Οι εφαρμογές είναι σχεδιασμένες ώστε να 
ανταποκρίνονται με απλό και προσιτό τρόπο στις απαιτήσεις των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα, διαθέτουν απεριόριστες πρακτικά δυνατότητες 
παραμετροποίησης και επέκτασης ώστε να καλύπτουν με ευκολία ακόμη και τις πιο 
σύνθετες και εξειδικευμένες ανάγκες πολύπλοκων μεγάλων εταιρειών.

Ολοκληρωμένη διαχείριση

Απλοποιήστε και αυτοματοποιήστε όλες τις διαδικασίες HR της επιχείρησής σας με ένα 
λειτουργικό και εύχρηστο σύστημα HRMS που προσαρμόζεται απόλυτα στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις σας.

Ολοκληρώστε τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό με το Soft1 myWorkplace, τη 
διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας όπου οι εργαζόμενοι καταχωρούν αιτήματα 
κάθε τύπου και λαμβάνουν αυτοματοποιημένη ενημέρωση για την πορεία τους, 
έχουν άμεση πρόσβαση στο πρόγραμμα εργασίας τους, στις αποδείξεις πληρωμής 
τους, σε προσωπικές και εταιρικές ενημερώσεις, σε σεμινάρια και αξιολογήσεις, κ.λπ 
ενώ οι προϊστάμενοι καταχωρούν προγράμματα εργασίας, έχουν πρόσβαση στο 
παρουσιολόγιο των τμημάτων τους, ελέγχουν την προσέλευση, αξιολογούν τους 
υφισταμένους τους και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τα αιτήματά τους.



Αποδοτικότερη εργασία

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας με την ηλεκτρονική 
διεκπεραίωση αιτημάτων από τους ίδιους, χωρίς την ανάγκη να απευθύνονται 
σε στελέχη του HR, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την άμεση υποστήριξη νέων 
επιχειρησιακών απαιτήσεων και την ταχύτερη αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Βελτιστοποιήστε την αποδοτικότητα των εργαζομένων σας με διαρκή παρακολούθηση 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους και δώστε στα στελέχη σας τα κατάλληλα 
εργαλεία αξιολόγησης των υφισταμένων τους, που μειώνουν έως και 50% τον χρόνο 
ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων των αξιολογήσεων.

Ενημερώστε αυτόματα την εφαρμογή Soft1 Μισθοδοσία με όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες (άδειες, ασθένειες, απουσίες, επέκταση χρόνου εργασίας, κ.λπ) 
εξοικονομώντας χρόνο και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά σας.

Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

Η πλατφόρμα Soft1 myWorkplace βοηθά ενεργά στη δημιουργία ενός καλύτερου 
εργασιακού περιβάλλοντος καθώς επιτρέπει την αλληλεπίδραση των εργαζομένων 
με τους προϊσταμένους τους, προωθεί το αίσθημα της ομαδικότητας και επιτρέπει 
στους εργαζόμενους να επικεντρωθούν στη δουλειά τους καταργώντας άσκοπες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα, η χρήση των εργαλείων αξιολόγησης, όχι 
μόνο αξιολογεί την απόδοση των εργαζομένων αναφορικά με τη θέση εργασίας, τις 
συνεργασίες, τη συμπεριφορά και την κατανόηση του ρόλου τους στην εταιρεία αλλά 
παράλληλα, ανατροφοδοτεί την επιχείρηση με πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις 
του ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλοντας ενεργά στην πρόληψη δυσάρεστων 
καταστάσεων.

Το HRMS του Soft1, ενσωματώνει πλήθος εργαλείων 
που σας βοηθούν να εντοπίσετε εύκολα και με 
ακρίβεια τα ικανότερα στελέχη σας ώστε να 
προωθείτε πάντα τους κατάλληλους υποψηφίους στις 
σημαντικές θέσεις της εταιρείας σας, δημιουργώντας 
ένα αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας.



Λειτουργικές Ενότητες

Διαχείριση Στελεχών

Ολοκληρωμένο αρχείο 
στελεχών με απεριόριστες 
δυνατότητες καταχώρησης 
εταιρικών και προσωπικών 
στοιχείων, τήρηση 
ηλεκτρονικού φακέλου ανά 
εργαζόμενο, αναλυτική 
παρακολούθηση εκπαίδευσης, 
προσόντων, δεξιοτήτων, 
καθηκόντων και στόχων

Πρόσβαση των προϊστάμενων 
στο παρουσιολόγιο του 
τμήματός τους, δυνατότητα 
καταχώρησης βαρδιών, 
απουσιών, ρεπό, τηλεργασίας, 
επέκτασης ωραρίου, κλπ, 
με άμεση ενημέρωση των 
υφισταμένων τους και του HR

Παρουσιολόγιο

Οργανόγραμμα

Δυνατότητα παρακολούθησης 
αναλυτικού οργανογράμματος 
κατά εταιρεία, υποκατάστημα, 
οργανωτική μονάδα και τμήμα, 
πλήρως παραμετρικό ώστε να 
προσαρμόζεται απόλυτα στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε 
εταιρείας

Παρακολούθηση κάθε τύπου 
σεμιναρίων, ενημέρωση 
εργαζομένων με τα σεμινάρια 
που τους αφορούν, αναλυτική 
καταγραφή συμμετεχόντων 
και δυνατότητα αξιολόγησης 
από τους εργαζόμενους

Απεριόριστος αριθμός πακέτων 
παροχών εργαζομένων πλήρως 
οριζόμενων από τη θέση κάθε 
στελέχους στο οργανόγραμμα

Σεμινάρια

Πακέτα παροχών

Αξιολογήσεις

Διαχείριση κάθε τύπου 
αξιολόγησης (αυτοαξιολόγηση 
εργαζόμενου, αξιολόγηση 
από προϊστάμενο, διευθυντή, 
κ.λπ) με παραμετρικά σετ 
ερωτήσεων & απαντήσεων, 
ανάλυση επιδόσεων και 
υπολογισμό βαθμολογίας

Πλήρης διαδικασία 
recruitment, δημοσίευση 
αγγελιών, παραλαβή και 
αξιολόγηση βιογραφικών, 
αξιολογήσεις υποψηφίων

Παρακολούθηση βαρδιών, 
εξοδολόγια, υπολογισμός 
προμηθειών

Recruitment

Ειδικές λειτουργίες

Τα στοιχεία μου

Πρόσβαση των εργαζόμενων 
στα στοιχεία που τηρεί η 
εταιρεία γι’ αυτούς (προσωπικά, 
εργασιακά, επικοινωνίας, 
κ.λπ), δυνατότητα αποστολής 
αιτήματος στο HR σε 
περίπτωση αλλαγής τους 
με ταυτόχρονη επισύναψη 
σχετικών εγγράφων εάν είναι 
απαραίτητο

Πρόσβαση των προϊσταμένων 
σε αιτήσεις υφισταμένων τους 
προς έγκριση ή απόρριψη, 
αναλυτικό ημερολόγιο αδειών 
τμήματος, on line ενημέρωση 
υπολοίπου αδειών των 
υφισταμένων τους

Οι εγκρίσεις μου

Οι άδειές μου

Δυνατότητα αποστολής 
αιτήσεων αδείας 
οποιουδήποτε τύπου με 
παραμετρικά σχεδιαζόμενο 
διάγραμμα εγκριτικών ροών 
και αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες ενημέρωσης της 
πορείας της αίτησης

Πρόσβαση των εργαζόμενων 
στο πρόγραμμα εργασίας 
τους, εύκολη παρακολούθηση 
των ημερών εργασίας, αδείας, 
απουσίας, κ.λπ,. Ενημέρωση 
του ημερολογίου μέσω Web 
(check in – check out)

Ημερολόγιο εργασίας

Οι αιτήσεις μου

Ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση αιτημάτων 
κάθε τύπου (βεβαιώσεων, 
μεταβολής στοιχείων, 
χρηματικών διευκολύνσεων, 
παροχής εξοπλισμού, κ.λπ) με 
δυνατότητα αναζήτησης της 
πορείας έγκρισης

Web check in – check out 
με αυτόματη ενημέρωση 
του Soft1 HRMS με τις ώρες 
προσέλευσης και αποχώρησης

Ειδικές λειτουργίες



ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολοκληρωμένη διαχείριση
Απλοποιήστε και αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες 
HR της επιχείρησής σας με ένα λειτουργικό και 
εύχρηστο σύστημα HRMS που προσαρμόζεται 
απόλυτα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας.

Λειτουργία 24/7 από οποιαδήποτε 
συσκευή (PC, Tablet, κινητό)

Ολοκληρωμένο αρχείο στελεχών

Διαχείριση κάθε τύπου αξιολόγησης

Πλήρης παρακολούθηση αδειών & 
αιτημάτων

Αναλυτικό και πλήρως παραμετρικό 
οργανόγραμμα

Αναλυτική παρακολούθηση εκπαίδευσης, 
προσόντων, δεξιοτήτων, καθηκόντων και 
επίτευξης στόχων

Πλήρης διαχείριση σεμιναρίων ή/και 
κύκλων σεμιναρίων

Σύστημα ενημέρωσης ημερομηνιών 
υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης, κ.λπ

Ολοκληρωμένη διαχείριση recruitment

Παρακολούθηση βαρδιών με έλεγχο μέσω 
ημερολογίου εργασίας (παρουσιολόγιο)

Παρακολούθηση εξοδολογίων και 
υπολογισμός προμηθειών

Πρωτοποριακή λειτουργία στο cloud

Λύσεις mobility για business καινοτομία

Χαμηλό TCO (total cost of ownership)

Εύκολη υλοποίηση και επεκτασιμότητα

Ευελιξία στην προσαρμογή διαδικασιών

Ευκολία ολοκλήρωσης με άλλες 
εφαρμογές

Ποιοτικές υπηρεσίες από 
πιστοποιημένους συνεργάτες

Αποδοτικότερη εργασία
Αυξήστε την αποδοτικότητα των εργαζομένων 
με συνεχή παρακολούθηση της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισής τους και μειώστε έως και 50% τον 
χρόνο ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
Δώστε τη δυνατότητα στα στελέχη της επιχείρησης 
για ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και 
αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.

Καλύτερες αποφάσεις
Αξιοποιήστε τα ισχυρά εργαλεία HR metrics και 
επεξεργαστείτε σε πραγματικό χρόνο πλήθος 
αναφορών και μετρήσεων για κάθε παράμετρο 
που αφορά το εργατικό δυναμικό της εταιρείας 
σας.Ενισχύστε τις δυνατότητες για γρήγορη και 
τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και βελτιώστε 
τις λειτουργίες των τμημάτων σας.

Πρωτοποριακές λειτουργίες
Web check in - check out για καταχώρηση 
απομακρυσμένης εργασίας και τηλεργασίας. 
Ενσωματωμένη λειτουργικότητα για σύνδεση με 
το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και την ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου.

Ευέλικτη λειτουργία
Σχεδιασμένη με την απαραίτητη ευελιξία, η 
εφαρμογή υποστηρίζει κάθε μοντέλο λειτουργίας, 
επιτρέποντάς σας να καλύψετε τις ανάγκες 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σας, με τον 
πλέον αποδοτικό για εσάς τρόπο.

Συνδεσιμότητα
Άμεση ενημέρωση της μισθοδοσίας Soft 1 
με άδειες, ασθένειες, απουσίες, επέκταση 
ωραρίου, κ.λπ.
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