İnsan Kaynakları İş Analitiği Çözümü

İnsan Kaynakları Çözümlerinde Türkiye Lideri Bilişim'den
İnsan Kaynakları Raporlama ve Analiz Çözümü
Kolay Tanımlanan Gelişmiş Yetkilendirme, En Üst Düzeyde Veri Güvenliği
Kişiye özel, hassas verilerin bulunduğu insan kaynakları sistemlerinde analiz ve raporların paylaşılarak yaygınlaştırılması için en detaylı düzeyde veri yetkilendirmesi sadece bir gereksinim değil bir ön şarttır. Bu detaylı yetki tanımlanmalarının sık değişen insan kaynağı, görevlerin, birimlerin ve ünvanların sıklıkla değişmesi gibi sebeplerle son derece
esnek ve teknik bilgiden soyutlanmış olması gerekir.
BilişimBI üstün yetkilendirme bileşeni sayesinde en karmaşık yetkilendirmeleri bile basit ekranlar kullanarak tanımlayabilirsiniz. BilişimBI sizi her rapor için yeniden yetki tanımlama yükünden tamamen kurtarıyor. Veri kaynağı seviyesinde tanımlanan tek yetki ile tüm rapor ve analizleri yetkilendirilerek zaman ve güven kazanırsınız.

Hazır Çözüm Seti
BilişimBI İnsan Kaynakları Analitiği Hazır Çözümlemeleri ile analizlerinize sıfırdan başlamayın. BilişimBI IK çözümleri içerisinde yer
alan hazır analiz ve raporlar ile projelerinizi kısa sürede devreye alın.
Farklı insan kaynakları uygulamalarına ait veri yapılarına hızla ve kolaylıkla adapte edilen hazır analizlerimiz ile üst yönetiminizle
paylaşabileceğiniz şık görünümlü ve stratejik raporlarınızı hemen oluşturun. BilişimBI üstün yetkilendirme ve paylaşım özelliklerini
kullanarak bilgiyi hızla yaygınlaştırın.

Uzman Danışmanlar
BilişimBI ile çalışırken konusunda uzman danışmanların desteğini her an yanınızda hissedersiniz. BilişimBI IK çözümleri, insan
kaynakları uygulamalarında bir marka olan Bilşim'in Türkiye'nin en üst düzey kurumlarında yıllardır yürütmekte olduğu
projelerdeki çözümleme ve raporlama deneyimini danışmanlık kapsamında sunmaktadır.
Analiz ve raporlamalarınızda, teknik ve konu alanı olmak üzere çift yönlü destek ve danışmanlık ile başarınızı garanti ediyoruz.

Sürekli ve Kaliteli Destek
Çözüm odaklı yaklaşımıyla BilişimBI ekibi İnsan Kaynakları analiz ihtiyaçlarınızda hem yönlendirme hem de teknik anlamda en üst seviye desteği sunmaktadır. Direkt ürün yöneticisine erişebilme olanağı da dahil olmak üzere özellikle yabancı
rakiplerinde bulunmayan geniş destek olanağını BilişimBI müşterilerine sunmaktadır. Sürekli ve kaliteli destek politikamızla gerek ürün konumlandırma gerekse proje aşamalarında BilişimBI ile sorunsuz devreye alma ve yaygınlaştırma deneyimi
yaşayacaksınız.

"Türkiye'nin İş Zekâsı"
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İnsan Kaynakları Analiz ve
Raporlama Gereksinimleriniz için
Neden BilişimBI'ı tercih etmelisiniz?

En gelişkin yerli iş zekası
ürünü. Kolay ve etkin kullanım

Uygulama geliştirme
düzeyinde destek olanağı

BilişimBI çevik iş zekası yaklaşımının
dünyadaki ilklerinden birisi olarak yerli iş
zekası yazılımları içerisinde bu kavramı en iyi
yansıtan üründür. Uçtan uca raporlama ve
analiz çözümü sunan BilişimBI, kolay ve
detaylı yetkilendirme, raporları tek tıkla web
servisi olarak sunma, rapor dağıtımında
yetkilendirme gibi çok sayıda üstün özelliği
sayesinde insan kaynakları yönetimi için de
ideal raporlama ve analiz çözümü haline
gelmiştir.

BilişimBI yerli yazılım ürünü olmasının tüm
avantajlarını size sunuyor. Size uygun çözümleri uygulamayı geliştiren ekip üyeleri ile
birlikte çalışarak üretebilirsiniz. BilişimBI ile iş
zekası gereksinimlerinizi karşıladığınızda
üretici firma desteği güvencesini en üst
düzeyde hissedersiniz. BilişimBI ekibi gerekli
görülen noktalarda size özel uygulama
geliştirme desteği de vererek istediğiniz
sonuçlara kolayca ulaşmanızı garanti etmektedir.

Referanslar

"Türkiye'nin İş Zekâsı"

Sektördeki en deneyimli
İnsan kaynakları uygulaması
uzmanları ile çalışma olanağı
Bilişim AŞ. 30 yılı aşkın bir süredir insan
kaynakları uygulama yazılımı üreten ve bu
konuda Türkiye'nin gerek teknoloji, gerekse
konu alanı bilgisi açısından en önde gelen
firmasıdır. Yaygın kamu ve özel sektör insan
kaynakları çözümlerimiz sayesinde insan
kaynakları analiz gereksinimleri hakkında
detaylı bilgi sahibi olan uzmanlarımız size
her konuda yardımcı olarak doğru ve anlamlı
çıktılar elde etmenizi sağlamaktan mutluluk
duyacaktır.

İnsan Kaynakları Analiz Çözümleri

Demografik Analizler

İzin ve Fazla Mesai Analizleri

• Ünvan Dağılımları
• Yaş Aralığı Dağılımları
• Kıdem Aralığı Dağılımları
• Cinsiyet Dağılımı
• Tüm Birim Detaylarında Dağılımlar
• Zaman Bazında Dağılımlar
• Personel Grubu, Görev Türü Dağılımları
• Demografik Dağılım Anahtar Performans Göstergeleri
• Sürükle-bırak ile diğer tüm alanlardan dağılım oluşturma

• Hakedilen ve kullanılan izinler
• İzin maliyetleri
• Fazla mesai maliyetleri
• Birimlere Göre Dağılımlar
• Zaman Bazında Dağılımlar
• Personel Grubu, Görev Türü Dağılımları
• İzin ve fazla mesai detay raporları
• Sürükle-bırak ile diğer tüm alanlardan dağılım oluşturma

Öğrenim Durumu Analizleri
• Öğrenim Durumu Dağılımları
• Üniversite-Fakülte Bölüm Dağılımları
• Dil türleri ve seviyeleri dağılımı
• Birimlere Göre Dağılımlar
• Zaman Bazında Dağılımlar
• Personel Grubu, Görev Türü Dağılımları
• Öğrenim Durumu Anahtar Performans Göstergeleri
• Sürükle-bırak ile diğer tüm alanlardan dağılım oluşturma

Turnover Analizleri
• Özel Turnover gösterim aracı
• Ayrılış Sebepleri Analizi
• İstifa Sebebiyle Ayrılış Analizi
• Toplam Ayrılış Karşılaştırma Analizi
• Birimlere Göre Dağılımlar
• Yaş Grubu ve Kıdem Aralığı Dağılımları
• Zaman Bazında Dağılımlar
• Personel Grubu, Görev Türü Dağılımları
• Sürükle-bırak ile diğer tüm alanlardan dağılım oluşturma

Performans Notları Analizi

• Performans Karşılaştırma
• Birimlere Göre Dağılımlar
• Zaman Bazında Dağılımlar
• Personel Grubu, Görev Türü Dağılımları
• Performans Yönetici Karşılaştırmaları
• Sürükle-bırak ile diğer tüm alanlardan dağılım oluşturma

Çalışan Sayısı Analizleri
• Çalışan Sayıları Bütçe ve Gerçekleşen Analizi
• Ay Bazında Karşılaştırma (Bütçe-Gerçekleşen)
• Yıl Bazında Karşılaştırma (Bütçe-Gerçekleşen)
• Birimlere Göre Dağılımlar
• Zaman Bazında Dağılımlar
• Personel Grubu, Görev Türü Dağılımları
• Sürükle-bırak ile diğer tüm alanlardan dağılım oluşturma

www.bilisimbi.com.tr

Ücret Maliyeti Analizleri
• Ücret Maliyeti Trend Analizi
• Ay Bazında Karşılaştırma (Bütçe-Gerçekleşen)
• Yıl Bazında Karşılaştırma (Bütçe-Gerçekleşen)
• Birimlere Göre Dağılımlar
• Zaman Bazında Dağılımlar
• Personel Grubu, Görev Türü Dağılımları
• Sürükle-bırak ile diğer tüm alanlardan dağılım oluşturma

Kazanç ve Prim Analizleri
• Performans Başarı Dağılımına Göre Kazanç ve Prim Analizi
• Ücret Aralıklarına Göre Dağılımlar
• Lokasyon Bazında Dağılımlar
• Birimlere Göre Dağılımlar
• Zaman Bazında Dağılımlar
• Personel Grubu, Görev Türü Dağılımları
• Sürükle-bırak ile diğer tüm alanlardan dağılım oluşturma

Eğitim Analizleri
• Eğitim Anahtar Performans Göstergeleri
• Eğitim Katılım Durumları Raporu
• Program Bazlı Analizler (Maliyet-Sayı)
• Eğitim Bütçesi Raporları
• Unvan Bazlı Dağılımlar
• Eğitim Kapsam Oranı
• Birimlere Göre Dağılımlar
• Zaman Bazında Dağılımlar
• Personel Grubu, Görev Türü Dağılımları
• Sürükle-bırak ile diğer tüm alanlardan dağılım oluşturma

Özel Analizler
• Kuruluşunza özel diğer analizlerin projeler kapsamında
gerçekleştirilerek yaygınlaştırılması

İnsan Kaynakları İş Analitiği Başarı Öykülerimiz
BilişimBI İnsan kaynakları raporlama ve analizi konusunda kendisini kanıtlamış bir iş zekası sistemidir. Veri güvenliği, zaman
tüneli ve hücre seviyesinde yetkilendirme gib öenmli ölçüde karmaşık gereksinimleri bulunan müşterilerimizde bile doğru
bilgiyi, doğru zamanda, ilgili kişiye ulaştırıyoruz.

BilişimBI ile katma değerli analizleri daha hızlı şekilde yönetim seviyesine sunuyoruz.
BilişimBI ile başlatmış olduğumuz projemizin ana amacı; aylık periyotlarda yöneticilerimiz ile sunum şeklinde paylaştığımız
performans ve kazanç analizi çalışmalarını online ortama taşımaktı. Bu şekilde yöneticilerimiz dinamik sorgular ile daha
detaylı analizler yapmaya başladı. Bununla beraber geçmiş trend analizlerini ve lokasyon bazlı karşılaştırmalarını BilişimBI
aracılığıyla sistematik hale getirip gerekli görülen yerlerdeki aksiyon adımlarının daha hızlı alınmasını sağladık.
Bu proje sayesinde hem daha katma değerli analizleri daha hızlı şekilde yönetim seviyesine sunuyoruz hem de operasyonel
anlamda ekibimize iş yükü yaratan analizleri sisteme taşıyarak zamandan kazanç sağlıyoruz. Aynı zamanda Excel de dahil
olmak üzere farklı sistemlerden gelen verilerin otomatik olarak analizlere yansıması ile olası hesaplama hatalarının da önüne
geçiyoruz. Ayrıca bizim için çok önemli olan hiyerarşik tanımlamalar ve bu tanımlamalara bağlı olarak yapılan kullanıcı bazlı
yetkilendirmeleri de BilişimBI üzerinden çok hızlı ve hatasız bir şekilde yapabiliyoruz.
Projemiz kapsamında BilişimBI, bize özgü durumlardan kaynaklanan isteklerimize oldukça esnek şekilde yanıt vermiş olup
her noktada ihtiyaçlarımızı karşılamıştır.
Etem Kavak
Bilgi Teknolojileri
Kurumsal Çözümler ve İş Zekâsı Müdürü
Turkcell Global Bilgi A.Ş.

Ersin Ulga
Kıdemli Ücret ve Yan Haklar Sistem Geliştirme Uzmanı
Turkcell Global Bilgi A.Ş.

BilişimBI’daki detaylı kayıt bazında yetkilendirme sayesinde en karmaşık senaryolarda
bile doğru rapor ve analizlere ulaştık.
Doğuş Otomotiv bünyesindeki verilerimizde zaman tüneli uygulaması bulunuyor. Zaman tüneli raporlama karmaşıklığını çok
üst seviyeye taşıyan bir yöntem. Ayrıca kişisel verilerin görüntülenmesinde detaylı bir yetki tanımlaması da yapabilmek bizim
için kritik bir konuydu. Bu iki özelliğin bir arada bulunması BilişimBI’ı bizim için en doğru tercih haline getirdi. Yöneticilerimizin
ihtiyaç duyduğu tüm rapor ve analizleri BilişimBI’da kolaylıkla hazırladık ve yetkileri dahilinde kendileri ile paylaştık.
Sevil Kıpırtı
Organizasyonel Gelişim Yöneticisi
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
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Belge Yönetim Sistemi
“Yazılımda Kalite”

Profesyonel Yalın Üretim Yazılımı

