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Exact Globe i Synergy stanowią centrum 
Twojej działalności, umożliwiając integrację 
głównych procesów biznesowych z 
finansowymi.
Wszystkie dane można prześledzić do 
poziomu transakcji, co zapewnia jeszcze 
większą dokładność. Łatwy w obsłudze 
proces wprowadzania i przechowywania 
danych pozwala skupić się na zadaniach, 
które zapewniają firmie wartość dodaną.

Exact dla HRM

Usprawnienie wszystkich 
procesów HR
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Pełny wgląd w akta pracowników.

Korzystanie z aplikacji Exact Self Service, 
dostępnej dla systemów iOS, Android 
i Windows 10.

Przekazywanie menedżerom cennych informacji 
na temat niezbędnych działań za pomocą 
zintegrowanej funkcji przepływów pracy.

Rozszerzenie możliwości rejestrowania 
podstawowych informacji poprzez możliwość 
tworzenia własnych formularzy i dołączanie ich 
do akt pracowniczych.

Łatwy wgląd i kontrola dzięki zintegrowanym 
raportom i pulpitom nawigacyjnym.

Personalizacja środowiska pod kątem potrzeb 
poszczególnych zespołów i działów, co zapewnia 
wszystkim osobom dostęp do odpowiednio 
dopasowanych informacji.

Korzyści 



4

Każda organizacja musi szybciej reagować  
na zmiany — zarówno wewnętrzne, jak  
i zewnętrzne. Zatem dla menedżera ds. HR 
niezwykle ważna jest zdolność przewidywania 
takich zmian oraz dostęp do właściwych 
narzędzi, które pozwolą reagować na nie 
w efektywny sposób. Pomocne mogą być 
przechowywane centralnie, zintegrowane 
informacje dostępne dla wszystkich 
zaangażowanych osób. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu menedżer może udzielać 
zarządowi przydatnych porad oraz należycie 
przygotowywać pracowników do zadań, 
które ich czekają. Właściwe oprogramowanie 
sprawia, że dział HR staje się działem 
marketingu pracowników lub agencją 
reklamową pracodawcy.

Wprowadzenie
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Nowi pracownicy

Rozwiązanie HR od Exact sprawia, że proces 
rejestracji na potrzeby wyszukiwania 
i zatrudniania nowych pracowników przebiega 
znacznie prościej. Informacje o wakatach 
są wprowadzane za pośrednictwem formularzy,  
a następnie przekazywane do publikacji 
na stronie internetowej firmy lub w zewnętrznych 
serwisach. Standardowo uwzględniane są 
wszystkie procesy ważne na etapie zatrudniania 
pracowników. Takie rozwiązanie sprawia, że 
odpowiednie osoby są informowane na czas,  
gdy potrzebne jest zatwierdzenie z ich strony. 
Dzięki Exact zawsze wyraźnie widać, jakie 
czynności wciąż wymagają realizacji  
w procesie zatrudniania.

Rekrutacja i wybór pracowników
Exact zmniejsza zakres zadań administracyjnych 
związanych z zatrudnianiem nowych osób. 
Rozwiązanie pozwala na łatwe określanie 
wymogów związanych z danym stanowiskiem, 
publikowanie ofert, zarządzanie CV, 
organizowanie rozmów kwalifikacyjnych, 
zarządzanie procesem negocjowania umów oraz 
archiwizowanie skanów zaświadczeń i listów 
motywacyjnych. A to wszystko, rzecz jasna,  
w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem  
o ochronie danych osobowych (RODO).

Rejestrowanie wakatów
Każda organizacja musi poprawnie rejestrować 
wakaty i odnotowywać podjęte działania.  
Z poszczególnymi wakatami należy połączyć 
unikalne profile stanowiska, w których 
wymienione będą określone umiejętności. Takie 
informacje można łatwo powiązać bezpośrednio 
z otwartym wakatem. Te kryteria stosuje się na 
etapie dopasowywania pracowników — tak, aby 
najlepszy kandydat znalazł się na szczycie listy. 
Proces rejestrowania wakatów w rozwiązaniu 
Exact zapewnia pracownikom działu wgląd w 
informacje o nieobsadzonych stanowiskach. 
Można dodawać do wakatów informacje takie jak 
„wniosek o status” lub „okres składania ofert”. Dla 
każdego wakatu przygotowywany jest tekst do 
publikacji na stronie firmy lub  
w zewnętrznym serwisie.

Rejestrowanie zgłoszeń
Każdą odpowiedź na ofertę pracy można 
odnotować w rozwiązaniu Exact. Kandydat 
może zostać powiązany z jednym lub wieloma 
wakatami,  z opcjonalną możliwością wskazania 
źródła. Funkcje automatycznego dopasowywania 
wyświetlają kandydatów w kolejności 
od najlepiej pasującego do profilu oraz 
ułatwiają realizację kolejnych etapów — takich 
jak wysyłanie zaproszeń na rozmowy i ich 
planowanie czy też odrzucanie kandydatów. 

Exact pozwala na 

wprowadzanie lokalnych 

modyfikacji. Właśnie 

takiego rozwiązania 

szukaliśmy!”

Alewijnse

Zarejestrowane dane są usuwane z rozwiązania w 
sposób zgodny z obowiązującymi procedurami i 
zasadami.



Rejestrowanie 

Wszystkie wprowadzane dane i ich późniejsze 
zmiany są rejestrowane w oprogramowaniu Exact 
ze wskazaniem użytkownika, daty i godziny oraz 
starej i nowej wartości. Dzięki temu zyskujesz 
pełną kontrolę nad danymi oraz możliwość 
łatwego uzyskania śladu rewizyjnego.

Zgłaszanie urlopów

Dzięki aplikacji Exact Self-Service pracownik może 
w łatwy sposób złożyć wniosek urlopowy. Jego 
przełożony otrzymuje powiadomienie o wniosku 
za pośrednictwem aplikacji, dzięki czemu może 
natychmiast na niego odpowiedzieć. Wnioski 
oraz udzielone urlopy są następnie przetwarzane 
w procesie planowania. W ten sposób pracownicy 
otrzymują bezpośredni wgląd w to, które wnioski 
zostały rozpatrzone pomyślnie, jak wygląda ich 
kalendarz oraz ile dni urlopu wciąż im pozostało. 
System urlopów jest elastyczny, co pozwala na 
uwzględnienie wewnętrznych procedur firmy.

Dostępność informacji  
o pracownikach 

Jedną z najbardziej przydatnych funkcji 
rozwiązania HR od Exact jest karta pracownika.  
To właśnie na jej poziomie gromadzone są 
wszystkie informacje, takie jak dane z kartoteki 
osobowej czy też dane ze zintegrowanego 
systemu finansowego i powiązane informacje 
związane z administracją listy płac. Takie 
rozwiązanie eliminuje potrzebę przechowywania 
papierowych dokumentów, a także tworzenia 
arkuszy Excel i lokalnych folderów.

Kartoteka osobowa 

Dla każdego pracownika system Exact 
automatycznie tworzy kartotekę osobową, 
zawierającą ważne dokumenty. Kierownik 
działu kadr może natychmiast przeglądać 
wszystkie dostępne informacje. Pracownicy 
mogą uzyskiwać wgląd we własne dane za 
pośrednictwem aplikacji samoobsługowej. 
Takie rozwiązanie pozwala zachować zgodność 
z obowiązującymi przepisami w zakresie 
przetwarzania danych osobowych (RODO).
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Nieobecności

Skuteczne zarządzanie nieobecnościami jest 
niezbędne do ich należytego śledzenia 
w obrębie organizacji. Standardowe szablony 
pozwalają na łatwe sporządzanie i wysyłanie 
wymaganych dokumentów. Z kolei udostępnianie 
tych informacji odpowiednim służbom pozwala 
zachować zgodność z obowiązującymi 
przepisami w zakresie dostępnych świadczeń.  
Co ważne, wszystkie informacje  
o nieobecnościach są widoczne również na 
etapie planowania pracy pracowników.

Przepływ informacji 

W toku kariery pracowników spotyka wiele 
zmian. Kierownicy działów mogą w łatwy sposób 
wprowadzać je za pośrednictwem portalu, który 
powiadamia dział HR o zmianach. Wprowadzone 
dane trafiają do akt osobowych, z którymi można 
się później w każdej chwili zapoznać.

Oceny okresowe
Exact pozwala na łatwe tworzenie standardowych 
szablonów na potrzeby cyklu HR – obejmujących 
oceny okresowe pracowników i kontrole 
wydajności. Profile mogą być tworzone 

dla różnych funkcji i uwzględniać zarówno 
kompetencje “miękkie”, takie jak wiedza i 
umiejętności, jak i te “twarde”.

Rozwój i edukacja
Nieustanny rozwój pracowników jest niezwykle 
ważny dla organizacji, jednak śledzenie tego 
procesu w przypadku każdego pracownika może 
być trudne. Exact ułatwia to zadanie, rejestrując 
wszystkie informacje w jednym systemie w taki 
sposób, by można było bez trudu ustalić, jakie 
działania podjął każdy z pracowników.

Profile umiejętności pozwalają na identyfikowanie 
potrzeb związanych z rozwojem zawodowym. 
Rozwiązanie umożliwia pracownikom cyfrowe 
zapisywanie się na szkolenia, a przełożonym 
zatwierdzanie ich wniosków online. Istnieje również 
możliwość dodawania opisów szkoleń, zarządzania 
ich zawartością oraz rejestrowania i śledzenia 
dyplomów i certyfikatów w cyfrowych aktach 
wszystkich pracowników.

Rozliczanie listy płac

Rozwiązanie Exact umożliwia udostępnianie 
pracownikom m.in. pasków wynagrodzeń. 
Niezbędne informacje pochodzące z działu  

Oprogramowanie HR 

od Exact znosi wszelkie 

ograniczenia”.

Redwave

HR są automatycznie udostępniane  
pracownikowi odpowiedzialnemu za 
rozliczanie listy płac. Takie podejście zwiększa 
przejrzystość i efektywność procesów. Paski 
płacowe są dostępne po przetworzeniu, a 
pracownicy mogą natychmiast wyświetlić 
je w aplikacji samoobsługowej. Dotyczy to 
również sprawozdań rocznych i ewentualnych 
dodatkowych pasków płacowych, związanych 
np. z premią świąteczną. Dokumenty księgowe 
widoczne są na poziomie administracji 
finansowej. Tworzona jest także dokumentacja 
płatności.

Więcej informacji
https://www.exact.com/pl/produkty/hrm

https://www.exact.com/es/software/tecnologia/exact-insights/
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Dodatki i obciążenia
Wysoka elastyczność systemu pozwala również 
na rejestrowanie innych danych pracowników, np. 
premii lub kosztów samochodów służbowych. 
Informacje te są następnie udostępniane 
pracownikowi odpowiedzialnemu za rozliczanie 
listy płac. Takie rozwiązanie pozwala w łatwy 
sposób określać cele pracowników, monitorować 
ich osiągnięcia i powiązać ich wyniki z listą płac.

Pracownicy  
opuszczający organizację

Istnieją kwestie, które należy zweryfikować 
przed odejściem pracownika z organizacji. 
Przykład może stanowić służbowy telefon, 
laptop, samochód, wynagrodzenie wymagające 
wstrzymania, a także inne elementy, na które 
należy zwrócić uwagę. Wszystkie te dane są 
zintegrowane i udostępniane z centralnej 
lokalizacji, co obniża prawdopodobieństwo 
popełnienia błędu i związane z tym ryzyko.

Nasza administracja może 

uzyskać dostęp

do wszystkich niezbędnych 

danych za jednym 

naciśnięciem klawisza. Dzięki 

temu oszczędzamy znaczne 

ilości czasu i energii”.

APPLY

Formularze

W wielu dobrych narzędziach często brakuje 
funkcji rejestrowania procesów tymczasowych. 
Generator formularzy dostępny w rozwiązaniu 
Exact pozwala na szybkie tworzenie formularzy 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb, 
które umożliwiają przechowywanie informacji. 
Ponad 100 standardowych pól znacznie ułatwia 
tworzenie formularzy, rejestrowanie informacji  
i ich odzyskiwanie. Powiązanie formularza  
z przepływem pracy pozwala zabezpieczać 
wdrożenie procesu. Formularze mogą być 
łączone z pracownikami, klientami  
i projektami. Oznacza to możliwość lokalizowania 
i analizowania informacji pod każdym kątem.
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Exact Insights to narzędzie BI  umożliwiające 
łatwe określenie trendów i wskaźników KPI dla 
całej organizacji na podstawie dużych ilości 
danych. Kokpit menedżerski HRM zapewnia 
wgląd we wszystkie ważne wskaźniki dotyczące 
procesów związanych z personelem 
i HR. Takie rozwiązanie oferuje szczegółowe 
informacje na temat rotacji pracowników dla 
każdej jednostki biznesowej, działu, funkcji, wieku 
i innych kryteriów. 
Pozwala również uzyskać wgląd w saldo 
nieobecności dla różnych działów. Możesz 
przeglądać szczegółowe dane na temat 
nieobecności w poszczególnych działach, 
grupach wiekowych itp. W przypadku współpracy
z osobami prowadzącymi własną działalność 
możesz również kontrolować relacje pomiędzy 
stałymi pracownikami a podwykonawcami.

Więcej informacji
www.exact.com/pl/software/exact-insights

Exact Insights

https://www.exact.com/es/software/tecnologia/exact-insights/
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Przepływy pracy

Exact znacznie ułatwia kompilowanie przepływów 
pracy. Możesz kompilować przepływy dla 
poszczególnych formularzy, uwzględniające 
określone osoby. Wysyłanie wniosków 
bezpośrednio do przełożonego również jest 
niezwykle łatwe. Liczba kroków w obrębie 
przepływu prac jest nieograniczona, jednak 
dla ułatwienia przygotowaliśmy konfigurację 
zawierającą cztery kroki logiczne. Nazwę każdego 
kroku lub fazy można wprowadzić w wielu  
językach.

Prawa dostępu

Bezpieczeństwo danych to strategiczny priorytet 
— zwłaszcza od chwili wejścia w życie RODO. 
Możesz określać role i prawa dostępu do systemu 
HR, których pracownicy potrzebują, aby wykonywać 
swoje zadania. Takie rozwiązanie chroni przed 
nieautoryzowanym dostępem do poufnych danych. 
Role może przydzielać menedżer funkcjonalny 
lub kierownik działu HR. Są one dostępne dla 
każdej aplikacji, która udostępnia pracownikom 
informacje. W przypadku formularzy i dokumentów 
stosuje się dodatkowe zabezpieczenia. Dzięki 
temu możesz w prosty sposób kompilować pliki, 
które będą dostępne tylko dla poszczególnych 

ról lub uczestników. Takie rozwiązanie pozwala 
określać zasady komunikacji dotyczącej plików, 
która będzie widoczna wyłącznie dla osób 
upoważnionych. Umowy zawarte pomiędzy 
działem HR a pracownikami, rejestruje się na  
osi czasu.

Alerty

Szybkie otrzymywanie aktualnych informacji ma 
ogromne znaczenie dla właściwego przebiegu 
procesów HR. To właśnie dlatego automatyczne 
alerty i powiadomienia są tak przydatne. Można je 
skonfigurować dla każdego z przepływów prac.

Aplikacja Exact  
Self-Service

Pracownicy chcą uzyskiwać dostęp do swoich 
danych z dowolnego miejsca i o każdej porze. 
Oczekują na przykład możliwości łatwego 
składania wniosków urlopowych lub uzyskiwania 
zaświadczenia o zarobkach na potrzeby 
kredytów. Dzięki aplikacji samoobsługowej mogą 
łatwo zarządzać własnymi sprawami związanymi 
z HR i wyświetlać swoją kartotekę osobową.
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Przykładowe funkcje aplikacji mobilnej

 Łatwe zarządzanie listami działań

  Składanie i zatwierdzanie wniosków urlopowych

 Tworzenie i otrzymywanie raportów o nieobecności

  Wyszukiwanie współpracowników  
i osób kontaktowych

  Dostęp do pasków wynagrodzeń 
i sprawozdań rocznych

   Wgląd w akta osobowe
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Exact Globe

Exact Globe jest podstawą naszego oprogramowania 

Exact dla Księgowości i Finansów oraz rozwiązań 

ERP. Z myślą o nowych klientach opracowaliśmy 

kompleksowe rozwiązania, zorientowane na rynek 

i procesy. Obecni klienci mogą w łatwy sposób 

rozszerzyć oprogramowanie Globe o dodatkowe 

rozwiązania czy użytkowników.

Exact Synergy

Dzięki rozwiązaniu Exact Synergy można zapewnić 

optymalną współpracę wszystkich działów 

przedsiębiorstwa, co pozwala na zwiększenie 

przejrzystości, usprawnienie komunikacji, skrócenie 

czasu reakcji, wzrost elastyczności i bardziej wydajną 

pracę zespołową. Exact Synergy to rozwiązanie 

skalowalne. Można rozpocząć od automatyzacji 

jednego lub kilku procesów, a następnie, stopniowo 

zwiększać zakres wdrożenia.

Omówienie

1 Zarządzanie finansami

2 Procesy logistyczne

3 Procesy produkcyjne

4 Zarządzanie projektami

5 HRM

6 CRM

7 Zarządzanie biznesem

8 Social Collaboration

9 Wymiana danych

10 Zgodność z RODO

Kokpit menedżerski 
i raporty

Każdy menedżer i pracownik działu HR może 
otrzymać w pełni skonfigurowany kokpit 
menedżerski. Exact udostępnia standardowy 
zestaw funkcji, który można rozszerzać 
o dodatkowe komponenty. Kokpity są 
zintegrowane z menu oprogramowania 
i opracowane tak, aby odpowiadać potrzebom 
pracowników. Kierownicy działów otrzymują 
wgląd w dane pracowników, związane z nimi 
plany, listy zadań, informacje o nieobecnościach, 
pytania oczekujące odpowiedzi czy też projekty, 
nad którymi pracownicy pracują. Jako osoba 
odpowiedzialna za dział HR, otrzymujesz wgląd 
w informacje dotyczące różnych działów z 
możliwością łatwego przeglądania szczegółów 
wyświetlanych informacji. Zapytania pracowników 
kierowane do działu HR są traktowane jako 
poufne i mogą być wyświetlane wyłącznie przez 
pracowników działu.

Social Collaboration  
i oś czasu

Moduł Social Collaboration w rozwiązaniu 
Synergy usprawnia procesy współpracy 

i współdzielenia wiedzy w obrębie organizacji. 
Jego działanie jest proste: polega 
na wprowadzeniu w oprogramowaniu 
biznesowym funkcji szybkiej, nieformalnej 
komunikacji. Dzięki osiom czasu, 
powiadomieniom i obszarom roboczym modułu 
Social Collaboration rozwiązanie Exact zapobiega 
nieporozumieniom oraz zwiększa produktywność 
zespołów. Dzięki wbudowanym funkcjom 
rozwiązanie może stanowić portal z aktualnymi 
informacjami dla pracowników. Zamieszcza się w 
nim ważne informacje skierowane do wszystkich 
pracowników, np. na temat dni wolnych od pracy 
czy też niestandardowych godzin otwarcia oraz 
inne, ważne ogłoszenia firmowe. Wiadomości 
wyświetlają się w aplikacji jako powiadomienia, 
dzięki czemu pracownicy mogą natychmiast 
je odczytać. Co więcej, grupy umożliwiają 
współpracę i wymianę wiadomości z wybranymi 
osobami z organizacji – takimi jak inni pracownicy 
działu HR, zarząd lub inne grupy projektowe. 
Warto zachęcać pracowników do przechodzenia 
z innych rozwiązań  społecznościowych, takich 
jak Slack i WhatsApp, na oś czasu dostępną 
w Exact Synergy, aby ułatwić i przyspieszyć 
komunikację, a także zabezpieczyć ją w ramach 
oprogramowania biznesowego.



Exact inspiruje średnie i duże firmy. One wspierają gospodarkę, a my 
im w tym pomagamy. Podobnie jak przedsiębiorcy, Exact nie boi się 
nieznanego. Jesteśmy ambitni i chcemy być najlepsi. Widzimy nowe 
wyzwania i tworzymy oprogramowanie, dzięki któremu można im sprostać. 
Nasze innowacyjne rozwiązania skupiają się na potrzebach biznesowych 
naszych klientów. Exact oferuje średnim firmom dobry przegląd sytuacji 
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