


Opis stanowiska – jest podstawowym elementem opisującym strukturę zatrudnienia. 
Usprawnia zarządzanie pracownikami w firmie (określenie stanowisk zastępczych) oraz 
wspiera organizację stanowiska pracy (wyposażenie na stanowisku, gotowa dokumentacja 
stanowiska pracy wraz z oceną ryzyka zawodowego).

Ocena pracownika – pozwala na definiowanie szablonów ocen, a następnie 
wykorzystywanie ich podczas tworzenia ocen okresowych pracowników. Po utworzeniu 
oceny na Portalu pracownika pojawią się na profilach pracowników dedykowane arkusze 
ocen.

Szkolenia – zapewnia usprawnienie procesu planowania i organizowania szkoleń. 
Umożliwia planowanie szkoleń i budżetu dla jednostek organizacyjnych.

Rekrutacja – zawiera bazę kandydatów, która znacznie ułatwia pracę w procesie 
rekrutowania nowych pracowników. Umożliwia tworzenie projektów rekrutacyjnych
dla określonego profilu kandydata.

Delegacje – możliwość rozliczania podróży służbowych.

Portal pracowniczy – umożliwia pracownikom zdalny dostęp do wybranych elementów 
systemu (m.in. własnych danych kadrowych, oceny pracownika). Pozwala na szybką                 
i bezpieczną dystrybucję informacji.

Quatra Max Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

umożliwia zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników oraz udostępnia 
internetowy portal przeznaczony dla pracowników firmy. Moduły funkcjonalne Quatra 
Max ZKL to:



Definiowanie opisu dla 
stanowiska w całej firmie

Definiowanie cech 
stanowiska pogrupowanych 
w kategorie (kompetencje, 
wymagania) z możliwością 
określenia poziomu cech 
wymaganych na danym 

stanowisku

Możliwość wartościowania
stanowisk pracy

Definiowanie opisu dla 
stanowiska w ramach 

jednostki organizacyjnej

Funkcja tworzenia opisu 
stanowiska jako kopia 

innego wybranego opisu

Definiowanie opisu
dla stanowiska dla 
konkretnej umowy

o pracę

Możliwość definiowania 
słowników ocen danej 

cechy

Definiowanie ryzyka zawodowego
na stanowisku pracy

oraz ocena ryzyka zawodowego
na stanowisku pracy

Definiowanie zastępstwa 
stanowiska pracy oraz 

stanowisk zastępowanych

Wydruk opisu stanowiska 
pracy

Opis stanowiska 



Rekrutacja i wybór pracowników

Możliwość oceniania kandydatów

Tworzenie rankingu 
kandydatów wg ocen

Możliwość zdefiniowania 
projektu rekrutacji 

wewnętrznej i zewnętrznej

Tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych
 na podstawie opisu stanowiska

Gromadzenie danych ze zgłoszeń 
kandydatów



Monitoring 
wydatków

Automatyczne 
powiadomienia

Budżety 
szkoleniowe

wyników szkoleń pracownika

kosztów szkoleń

jakości firm szkolących

potrzeb szkoleniowych

Analizy

Planowanie 
szkoleń

Zgłoszenie 
potrzeb 

szkoleniowych

Zarządzanie 
rozwojem 

pracowników

Szkolenia



wykazu szkoleń obowiązkowych wymaganych na danym 
stanowisku oraz terminów ich ważności

wyników oceny okresowej

umiejętności na danym stanowisku

propozycji bezpośredniego przełożonego 

Analiza potrzeb szkoleniowych

Definiowanie szkoleń
Definiowanie firm 

szkoleniowych wraz
z kosztami szkoleń

Tworzenie planu szkoleń
na podstawie: 

Tworzenie planu 
finansowego szkoleń

na dany okres

Tworzenie grafiku szkoleń 
na podstawie 

zatwierdzonego planu 
szkoleń

Możliwość dokonania 
oceny szkoleń przez osobę 
odpowiedzialną za system 

szkoleń w firmie

Automatyczna 
aktualizacja danych

o odbytych szkoleniach
w kartotece kadrowej

Budżetowanie szkoleń



Ocena pracowników i samoocena

OCENA
PRACOWNIKÓW
I SAMOOCENA

Arkusz oceny automatycznie 
tworzony na podstawie cech 
podlegających ocenie           
z opisu stanowiska                 
z możliwością ręcznego 
uzupełnienia tego zbioru       
o dodatkowe cechy

Definiowanie dowolnej liczby 
ocen okresowych tajnych        
i jawnych

Tworzenie listy osób 
ocenianych poprzez wybór 
ich ze słownika pracowników 
i współpracowników lub 
przez wskazanie stanowiska 
i/lub jednostki organizacyjnej

Automatyczny dobór osób 
oceniających w zależności 
od rodzaju oceny (180 czy 
360) z możliwością ręcznej 
korekty tej listy



Ocena pracowników i samoocena

Wykonywanie oceny
okresowej na Portalu
pracownika

Podgląd własnych ocen
okresowych na Portalu
pracownika

Emisja arkusza ocen
na Portalu pracownika

Raporty analityczne
prezentujące wyniki oceny

OCENA
PRACOWNIKÓW
I SAMOOCENA



Wniosek o wyjazd
służbowy

Akceptacja wniosku 

DELEGACJE

Udokumentowanie
podróży służbowej

Rozliczenie kadrowe
i finansowe podróży
służbowej

Delegacje pracowników

Proces dostępny przez Portal pracownika.



Definiowanie statusów 
i ścieżek obiegu

wniosków

Obsługa wniosku:
   akceptacja
   odrzucenie
   poprawianie

Proces dostępny przez Portal pracownika

WNIOSKI
URLOPOWE

Elektroniczny wniosek
o urlop (wypoczynkowy,
opieka nad dzieckiem

– art. 188, urlop
okolicznościowy,

bezpłatny itp.)

Wgląd do informacji
na temat wykorzysta-
nego i przysługujące-

go urlopu

Kalendarz nieobecności

Wnioski urlopowe



Dostęp do swoich danych kadrowych

Możliwość wglądu
do podstawowych

danych

Warunki umowy
o pracę

Adresy

Konta
bankowe

Przydzielona
odzież bhp

Limity
urlopów

Inne dane
kadrowe 

Usługi dla Pracownika dostępne poprzez Internet – Portal Pracownika



Swobodna komunikacja Firma – Pracownik:

Tablica ogłoszeń 

Komunikaty dla pracowników 

Wydarzania – informacja o ważnych zdarzeniach

Dostęp do dokumentów firmowych 

Podgląd regulaminów i aktualnych ogłoszeń

Informacje kierowane do wybranych grup pracowników
lub do całej firmy

Wgląd w Plany urlopów firmy (całej firmy lub wybranego działu)

Możliwość zgłoszenia:

         wniosku urlopowego wraz ze śledzeniem wniosku
         o akceptację

         wniosku o świadczenie ZFŚS

         wniosku o odzież BHP

         wniosku o szkolenia

         wniosku o zaliczkę, o podwyżkę

         wniosku o wyjazd służbowy (delegacje)

Ogłoszenia
i informacje

Urlopy

Składanie wniosków

Usługi dla Pracownika dostępne poprzez Internet – Portal Pracownika



Swobodna komunikacja Firma – Pracownik:

Możliwość złożenia wniosku o dodatkowe wyposażenie
lub wymianę obecnego np. laptop, telefon

Pobranie swojej deklaracji PIT 

Udostępnienie i pobranie deklaracji PIT-11

Pobranie skierowania na badania pracownicze lub innych 
dokumentów

Pobranie zaświadczenia o zarobkach

Pobranie paska wypłat za dowolnie wybrany okres

Pobranie informacji RMUA

Komunikaty automatyczne do i od innych użytkowników Portalu

Prezentacja wybranych danych w postaci zestawień

Składanie wniosków

Komunikaty
i zestawienia

Skierownia,
zaświadczenia

i raporty

Deklaracje

Usługi dla Pracownika dostępne poprzez Internet – Portal Pracownika



Grafik czasu pracy 

Planowanie czasu pracy

Możliwy wgląd w grafik przez pracownika na etapie planowania

Potwierdzenie wykonania planu przez pracownika w czasie rzeczywistym

Rejestracja realizacji i akceptacja realizacji

Możliwość wygenerowania ewidencji i grafiku czasu pracy

Informacje o bieżącym zaangażowaniu w projekty

Usługi dla Pracownika dostępne poprzez Internet – Portal Pracownika



Podgląd własnych oszczędności i składek

Możliwość złożenia wniosków:

           o rezygnację z PPK

           zmianę składki PPK

           przystąpienie do PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe

Usługi dla Pracownika dostępne poprzez Internet – Portal Pracownika



Oszczędność czasu
Redukcja kosztów

Dostęp z dowolnego miejsca

Platforma
e-learningowa

Kontrola zaplanowanych zadań

Automatyzacja procesu szkoleniowego
Zdalne przeprowadzanie egzaminów

Udostępnianie materiałów szkoleniowych

Platforma e-learningowa



Rozumiemy naszych Klientów
Dostosowujemy się do oczekiwań i branży Klienta

Doświadczenie
Od 28 lat skutecznie wspieramy biznes naszych Klientów

Kompetencje
Nasz zespół składa się z najlepszych ekspertów branży IT

Indywidualne podejście do Klienta
Dostarczamy Klientom rozwiązania dopasowane specjalnie do ich potrzeb

Dostępność
Mamy biura we wszystkich częściach Polski

Know-how
Współpracujemy z największymi światowymi producentami branży IT

Maciej Kubica

Dyrektor Handlowy

+48 693 932 499

MKubica@sygnitysbs.pl

Karolina Jurkiewicz-Romanowska

Kierownik Zespołu

+48 603 432 775

KJurkiewicz@sygnitysbs.pl

Skontaktuj się z nami:

www.sygnitysbs.pl              www.quatramax.pl


