Hogia Personal
Ett heltäckande personaladministrativt system
Med Hogia Personal får du ett heltäckande personaladministrativt system. Programmet ger dig en total överblick över de
anställdas befattnings- och lönehistorik, Lagen om anställningsskydd, kompetens med mera.
Hogia Personal hjälper dig hantera företagets:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kompetensplanering
utbildningsplanering
rekrytering
lönerevision
bevakning
LAS-rutin (lagen om anställningsskydd)
dokumentation av utvecklingssamtal
personalnyckeltal
hälsa

Decentralisering av PA-rutiner

Programmet har ett väl utvecklat behörighetssystem som styr
tillgången till systemet. Hogia Personal är byggt för att kunna
hanteras av många användare på olika nivåer i organisationen.
Behörighetssystem gör det möjligt att hantera företagets PA-rutiner
på ett flexibelt sätt.

Personalhistorik

I Hogia Personal registreras de anställdas befattningshistorik,
löneutveckling och anställningsförmåner.
Informationen kring personalhistoriken går sedan att få ut i form
av rapporter som t ex CV och anställningsavtal. Informationen
används också i arbetet med lönerevision, bevakning av tidsbegränsade anställningar samt LAS-rutin.

Personregister med anställningshistorik
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Länka dokument

Du kan i Hogia Personal länka personliga dokument så som anställningsavtal, cv, löneförhöjningar o s v direkt till den anställde. På detta sätt har
du möjlighet att samla allt på ett och samma ställe. Alla personer som
har rätt behörigheter i Hogia Personal kan då på ett enkelt sätt komma
åt den information de söker utan att behöva leta efter dokumenten i
pappersform.

Bevakningskalender

Bevakningskalendern kan användas som en kom-ihåg-kalender både
för chefer och lön- och HR-specialister. Varje användare kan välja vad
just han/hon vill få bevaka d v s man kan lägga upp en privat eller en
offentlig bevakning.
Exempel på datum som du kan du bevaka:
(Se exempel i bilden till höger.)
•   jämna födelsedagar (ställer in vad som är jämn födelsedag på ert
     företag)
•   jubilar (antal år på företaget motsvarar jämn födelsedag)
•   datum för en aktivitet
•   datum för hälsoaktiviteter
•   datum för utvecklingssamtal
•   nyanställningar
•   egna noteringar
Om du har en bevakning på en dag, t ex en födelsedag, så har du
möjlighet att direkt från kalendern e-posta personen i fråga. I rubriken
står det “Grattis på födelsedagen” och det är bara att fylla på med egen
text. Du kan även få upp kontaktuppgifter om du istället vill ringa upp
personen.
Du har även möjlighet att lägga in egna kommentarer. Klicka i din
kalender på önskad dag, högerklicka och välj ny rad. Sedan är det bara
att skriva in vad du vill.

LAS – lagen om anställningsskydd

LAS-rutinen i Hogia Personal beräknar företrädesrätt och kan skapa
turordningslistor baserade på de anställningsperioder som lagrats i systemet. I LAS-modulen kan du också dokumentera varsel, anmält intresse för
ny anställning och önskan om ökad sysselsättningsgrad.

Exempel på vad din bevakningskalender
kan innehålla.
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Med programmet får du även en mängd olika företagsanpassade
PA-blanketter. Dokumenten uppdateras med information från Hogia
Personal. Bland de företagsanpassade blanketterna hittar du:
•
•
•
•
•
•
•
•

ansökan om tjänstledighet
betyg/tjänstgöringsintyg
samtal vid anställningens upphörande
uppsägning av prov-, tidsbegränsad- och tillsvidareanställning
varsel vid prov-/tidsbegränsad anställning
utvecklingssamtal
kallelse till rekryteringssamtal
olika varianter av ”Tack för ansökan”

Du kan även skapa egna personaldokument med hjälp av Wordmallar. Mallarna uppdateras på samma sätt som PA-dokumenten
ovan med information från Hogia Personal och dokumenten länkas
till den anställde.

Rapporter

Då mycket information finns lagrat i Hogia Personal ger det  stora
möjligheter till olika rapportuttag. Rapportdelen är under ständig
utveckling och mycket resurser kommer även i framtiden att läggas
på att förstärka modulen med ännu fler användbara rapporter. Idag
finner du bland annat:
• Anställningsstatistik - visar fördelningen mellan män och
kvinnor, ålder och anställningsform.
• Lönestatistik - visar fördelningen av löner, förmåner och individuella tillägg.

Hälsa

I Hogia Personal har du även möjlighet att få en bra överblick över
personalens hälsa/ohälsa. Du börjar med att skapa ett register över
vilka händelser som sker inom företagets ramar rörande hälsa, tex
läkarundersökningar, hälsoundersökningar, rehabiliteringssamtal etc.
Sedan går du in och knyter de anställda till de olika händelserna. Du
kan med fördel lägga in framtida planerade händelser och  bocka av
dem allt eftersom de blivit genomförda. Utifrån detta register får du
därefter ut fullständiga rapporter över vilka aktiviteter/händelser som
har eller ska inträffa under en viss period.
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Tilläggsmoduler till Hogia Personal
Kompetens- och utbildningsplanering

Här dokumenteras kompetenser, utbildningar och erfarenheter. Kompetenserna kan graderas och du kan ange kortsiktiga och långsiktiga

mål för att höja kompetensen. Aktiviteter för att höja kompetensen
kan planeras för att sedan dokumenteras när de är genomförda.
Kompetens och utbildning kan analyseras och bearbetas med hjälp
av till exempel kravställande profiler och GAP-analyser (gapet mellan
befintlig kompetens och de aktuella behoven).
Du kan välja att arbeta med kompetens- och utbildningsplanering på individ-, grupp-, företags- eller koncernnivå. Du kan även
skriva ut rapporter på planerade och genomförda utbildningar, CV
m.m. Här finns också möjlighet att dokumentera information kring
utvecklingssamtal.

Rekrytering

Ger dig möjlighet att bygga upp och följa företagets rekryteringsprocess. Dessutom rationaliseras allt administrativt arbete med hjälp
av ett antal fördefinierade svarsbrev till sökande som kan skickas via
e-post eller brev.

Webbrekrytering

En nyhet i Hogia Personal är att programmet har utökats med ett
webb-gränssnitt för rekrytering. Webbrekryteringen innebär en chans
för er att själva på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser på er
hemsida. I programmet finns det flera möjligheter att anpassa utseendet utifrån företagets profil på webben. Den arbetssökande kan
sedan själv registrerar sin ansökan och bifoga Cv och personligt brev
via ett webb-gränssnitt. Vilket leder till att snabbare administrationen
av ansökningar, mindre fel. Via e-post kan man automatiskt meddela
att den sökande att ansökan nått fram.

Lönerevision

Modulen för lönerevision används för att simulera och beräkna nya
löner i samband med lönerevision. Funktionen kan användas av alla
ansvariga arbetsledare och chefer som lägger förslag till nya löner.
När ansvarig attesterar eller godkänner lönerna uppdateras personregistret automatiskt.

IPA XML

IPA XML gör det möjligt att exportera ut information från Hogia
Personal. Du kan exportera ut person-, anställnings- och förmånsuppgifter. OBS! Kontrollera med ert mottagande systems leverantör att
de kan ta emot filer ifrån Hogia Personal.
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