Med PBM knyts allt samman
En portal för företagets alla HR-processer

Hogia PBM är portalen som knyter samman företagets HR-processer och Hogias webbaserade produkter i en gemensam startsida. I Hogia PBM skapar du roller som avgör vad användarna
ska ha åtkomst till baserat på företagets organisationsstruktur.
Varje användare kan anpassa sin egen PBM. Med en personlig
startsida får du snabbt struktur på den information du behöver
och det räcker med en enda inloggning för att få tillgång till alla
webbapplikationer.

Ekonomichefen/bolagschefen
Du kommunicerar med både medarbetare och chefer via PBM.
Månadens rapporter skapas med en knapptryckning och publiceras i användarnas portal. Ekonomirapporter och leverantörsfakturor presenteras för och godkänns av rätt personer vilket ger
en snabb och effektiv hantering. Nyheter och dokument kan
delges samtliga medarbetare på företaget och finns tillgängliga
så länge du vill att de skall synas.

Medarbetaren
Du rapporterar själv din tid och reseräkning via webben. Dina
lönespecifikationer och reseräkningar samlas i PBM och du kan
själv göra adressändringar eller lägga in närmast anhörig. Via
PBM kan också du ta del av personal- och företagsinformation
som berör dig som anställd.

Chefen
Aktuella händelser visas i startsidan vilket gör att du direkt ser
när det finns underlag att godkänna och attestera. Viktiga nyckeltalsrapporter hämtas under månadens rapporter. Allt sparas
vilket gör att du enkelt kan titta på underlag från tidigare månader. I chefens PBM får du en samlad bild över allt som berör dig
och dina anställda – allt från adresser till anställningshistorik och
ekonomisk information.

Det som visas i användarens portal beror alltså på vilken roll han/
hon har. Användaren har själv stor frihet att bestämma utformning på sin portal, exempelvis kan externa webbplatser såsom
bank, Skatteverket etc läggas upp.
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Effektiva processer

HR-stöd

Hogia PBM Travel – för alla

Hogia PBM Employee – ett chefsverktyg

Ett enkelt och lätthanterligt verktyg för att hantera reseräkningar
och utlägg. Resenär och chef har tillgång till systemet var än
i världen man befinner sig, reseräkning och attest kan ske löpande under månaden. Systemet håller reda på traktamenten
och ersättningsbelopp. Skatteverkets regler finns som standard,
vilket garanterar korrekt utbetalning. Attest på fler nivåer, delattest, attest och godkänd för att säkra upp korrekta underlag.

För chefer innebär lösningen att alla uppgifter finns lagrade på
ett och samma ställe, och administrationen förenklas avsevärt.
Du kan titta på medarbetarnas aktuella värden, var i organisationen personen arbetar, vilken lön eller anställningsvillkor medarbetaren har just nu. Det är enkelt att växla perspektiv och få
en helhetsbild över historiska, aktuella och framtida anställningsuppgifter. Varje användare får behörighet utifrån sin roll i organisationsschemat.

Hogia PBM Time – för alla
Ett verktyg till de anställda för att enkelt rapportera in sina löneunderlag och tidrapporter. Hjälper dig som ansvarig att effektivt hålla ordning på egen och medarbetares arbetade tider
utan mängder av handskrivna lappar. De inmatade uppgifterna
jämförs med de anställdas scheman vilket underlättar att allt blir
riktigt.
Hogia PBM Time & Attendance innehåller förtroenderapportering mot Lön. Hogia PBM Time & Project innehåller förtroenderapportering mot Lön samt tidrapportering av projekttid mot
Ekonomi för vidare fakturering och eller/projektuppföljning.
Personliga inställningar i webbklienten förenklar rapporteringen
och du kan enkelt få en arbetsyta som passar just dig. Urvalsmöjligheterna i rapporterna är många och kan göras på olika
begrepp utifrån informationen som har registrerats. Det bästa
med Hogia PBM Time är att allt är tillgängligt via webben!

Hogia PBM Salary Reports – ett chefsverktyg
Du får snabbt och enkelt tillgång till dina rapporter från HogiaLön Plus oavsett om du arbetar hemma, sitter på kontoret eller
är på resande fot. Du kan ha stående rapportbeställningar som
månadsrapporter eller kvartalsrapporter och/eller begära vilka
rapporter du behöver för tillfället. Löneadministratören skapar
en eller flera rapportgrupper enligt dina behov och önskemål.
En knapptryckning för månadens alla rapporter.

Hogia PBM Competence – kompetensstöd för
medarbetare och chefer
En samlad bild av verksamhetens kompetens är viktig i så väl
framgång som motgång. Kompetensanalysen ligger till grund
för strategisk planering, rekrytering, utveckling och lärande.
Med kompetensanalysen får du svar på om ni har rätt kompetens för att uppnå era mål idag och i framtiden.
Här kan ni dokumentera, analysera och identifiera medarbetarnas befintliga och önskade kompetens i form av utbildning,
yrkeserfarenhet, färdigheter och aktiviteter. Medarbetaren kan
själv registrera i systemet vilket gör arbetet mycket tidseffektivt
och cheferna ser enbart sina medarbetare.

Hogia Personal – för HR avdelning och chefer
Ett heltäckande system för era HR processer, som ger en total
överblick av medarbetarnas befattning och lönehistorik, LAS, lönerevision och mycket mera. Väl utvecklat behörighetssystem
som ger de rätta verktygen för såväl HR avdelning, chefer och
VD. Modulen webbrekrytering är integrerad med Hogia Personal och förenklar såväl som förbättrar er rekryteringsprocess. Väl
utbyggt med standardrapporter för ett effektivt beslutstöd. Du
kan bland annat ta fram personalbokslut, personalomsättning,
turordningslistor och olika typer av bevakningslistor, för enklare
uppföljning av nyckeltal/KPI. Hogia Personal ligger som grund
för HR på webb och är idag ett Windowsbaserat system.

Hogia PBM Payslip – för medarbetaren
Anställda har tillgång till lönespecifikation direkt i sin webbläsare vilket minimerar kostnader och administration kring utskick
av lönespecifikationer. Specifikationen innehåller uppgifter om
ackumulatorer för t ex semester, övertid och komptid. Medarbetaren kan själv registrera adressändringar och närmast anhörig.

HogiaLön Plus – för lönecontrollern
Alla löneunderlag kan importeras till löneberedningen. Lönecontrollern behöver därefter bara göra en preliminär avräkning och
skriva ut eventuella varningar för att se om det är något som
behöver kompletteras. Efter löneutbetalning är det möjligt att
exportera företagets förbestämda rapporteringar till Hogia PBM
Salary Reports och medarbetarnas lönespecifikationer till Hogia
PBM. HogiaLön Plus är ett Windowsbaserat system.

Hogia Professional Systems AB

444 28 Stenungsund l Tel: 0303-667 00 l Fax: 0303-667 66 l E-post: affarssystem@hogia.se

www.hogia.se/systems

