
Nowoczesny dział HR w firmie wymaga wsparcia 
w postaci narzędzi informatycznych, dostępnych 
m.in. w systemach ERP. Coraz szerzej wykorzystywane 
są w nich funkcje z obszaru zarządzania kapitałem 
ludzkim. Służą one zarówno działowi HR jak 
i pracownikom, np. w planowaniu kariery.
System do obsługi działu HR daje wiele korzyści. Bez nie-
go firma traci czas i pieniądze. Przeoczenie szkolenia dla 
pracowników, nieład w opisach stanowisk pracy, brak ja-
snych wytycznych co do zapotrzebowania na pracowni-
ków z odpowiednimi kwalifikacjami powodują bowiem, że 
firma przestaje funkcjonować optymalnie. Usuwanie tych 
problemów zajmuje czas, który zarząd mógłby poświęcić 
na pozyskanie nowych klientów, czy nadzór nad produk-
cją. Dlatego system taki jak Quatra Max stworzony przez 
Sygnity Bussiness Solutions, zawierający funkcje HR, jest 
nieocenioną pomocą. 

Korzyści z systemu  
Nowoczesny system do zarządzania zasobami ludzkimi daje 
firmie wsparcie w tworzeniu spójnej polityki zarządzania 
zasobami ludzkimi i w podejmowaniu decyzji o awansach 
i przesunięciach pracowników na stanowiska, które najle-
piej odpowiadają ich kwalifikacjom. System taki pozwala 
też zautomatyzować procesy związane z rekrutacją pra-
cowników i ich szkoleniami oraz szybko badać potrzeby 
szkoleniowe, a nawet oceniać ich efektywność. Istotną ce-
chą współczesnego przedsiębiorstwa jest dwukierunkowa 
komunikacja z pracownikami, którą możemy uzyskać po-
przez moduł portal pracowniczy. Wszystkie te funkcjonal-
ności, a także wiele innych, dział HR znajdzie w systemie 
Quatra Max. Omówimy szczegółowo korzyści, jakie może 
odnieść firma, stosująca ten system. 

Opis stanowiska pracy 
Podstawowym elementem określającym miejsce pracow-
nika w firmie jest opis jego stanowiska pracy. Dzięki temu 
firma wie, jakie kwalifikacje musi mieć pracownik, którego 
chce zatrudnić oraz jakie zadania będzie on realizował, jeśli 
już znajdzie się w firmie. Dzięki opisom również pracow-
nicy wiedzą, czym powinni się zajmować.
System informatyczny pozwala w pełni zdefiniować i opisać 
poszczególne stanowiska. Jest to również przydatne w sy-
tuacji, gdy pracownik idzie na urlop i trzeba go zastąpić 

inną osobą. Pracodawcy nie tracą więc czasu na wdrażanie 
każdej nowej osoby. 
System pozwala też na przypisanie wymagań do danego 
stanowiska pracy, np. w zależności od wymagań jakie ma 
centrala i oddział firmy. 
Przy opisach stanowisk można również zdefiniować szko-
lenia, jakie musi odbyć pracownik. Gdy zbliża się termin 
szkolenia system wysyła alerty – zarówno do działu HR jak 
i do samego pracownika. Dzięki temu pracownikom działu 
HR nie umknie żaden termin szkolenia, a pracownik bę-
dzie mógł tak zorganizować sobie pracę, aby bez przeszkód 
móc wziąć udział w szkoleniu.
Dobre opisy stanowiska pozwalają więc na lepsze zarządza-
nie pracownikami w firmie, a także wspierają organizację 
danego stanowiska. Dzięki temu menedżerowie w firmie 
mogą również łatwiej organizować pracę podległych pra-
cowników oraz motywować ich. Mają też możliwość okre-
sowej oceny pracowników. 

Usprawnienie pracy działu HR
Pracownicy działu HR i menadżerowie to główni benefi-
cjenci systemu ERP wspomagającego zarządzanie zaso-
bami ludzkimi. Przykładowo system pomoże im w usta-
leniu, które stanowiska są obsadzone w firmie, a na które 
są wakaty i w jaki sposób należy przeprowadzić rekrutację. 
System pozwoli również przygotować proces rekrutacji. 
Moduł Rekrutacja ułatwi bowiem stworzenie bazy kandy-
datów. Umożliwia on także tworzenie projektów rekrutacyj-
nych dla określonego profilu kandydata oraz generowanie 

ogłoszeń o pracę. Co więcej, przesyłane przez kandydatów 
zgłoszenia, również trafiają do systemu – do kartoteki kan-
dydatów. Dzięki temu system pomaga wytypować osoby 
najbardziej odpowiadające wymogom danego stanowiska. 
Oczywiście ostateczna decyzja należy do rekrutera.

Pomoc w organizacji szkoleń 
System pozwala też analizować potrzeby szkoleniowe, do-
tyczące zarówno starych jak i nowo zatrudnionych pra-
cowników. Wspomaga też w pilnowaniu terminów szkoleń 
obowiązkowych (alerty). System umożliwia, na podstawie 
definiowanych kryteriów, dodać do planu szkoleń, szkole-
nia podwyższające kwalifikacje i umiejętności załogi. Sam 
proponuje szkolenia dla poszczególnych pracowników, ale 
daje też przełożonym możliwość ręcznego wskazania da-
nego pracownika do planu szkoleń. 
Dodatkowo system ułatwia budżetowanie i odnotowuje 
odbywanie szkoleń w kartotekach pracowników.

Portal pracownika
Kolejnym wsparciem dla działu personalnego firmy jest por-
tal pracownika, który umożliwia pracownikowi na bieżący 
wgląd w otrzymane wynagrodzenia i zaplanowane szko-
lenia. Pozwala też zapisać się np. na szkolenia, w których 
pracownik chciałby uczestniczyć. Poprzez portal pracownicy 
mogą  pobrać swoje informacje o rozliczeniu rocznym PIT 
(PIT-11), limitach urlopów, a także informacje od pracodawcy 
np. plan pracy na najbliższy miesiąc. Pracownik może zło-
żyć wniosek o wystawienie dokumentów czy zaświadczeń 
np. o osiąganych przychodach. Portal Pracownika to także 
„tablica ogłoszeń”, na której Pracodawca może umieszczać 
regulaminy, informacje kierowane do wszystkich pracow-
ników lub grupy pracowników.  Pozwala też pracownikowi 
złożyć wniosek urlopowy, przejrzeć swoje paski płac i „ode-
brać” np. skierowanie na badania. Portal umożliwia również 
wnioskowanie o podróż służbową jej akceptację w obiegu 
dokumentów oraz rozliczenie odbytej podróży służbowej. 

Na laptop, tablet i komórkę 
Funkcje z zakresu HR to tylko kilka z wielu, jakie oferuje 
system Quatra Max. Co istotne, są one dostępne nie tylko 
z komputera PC, ale też z laptopa, tabletu czy telefonu ko-
mórkowego. Dostęp do systemu z każdego urządzenia mo-
bilnego to wymóg czasu. Dzięki niemu w każdej chwili dział 
HR oraz pracownicy mają dostęp do niezbędnych informacji. 
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