Personální
software

je postaven na sdílení a internetové komunikaci.
Zahrnuje správu výběrových řízení od otevření
výběrového řízení na volnou pozici včetně propojení
inzerce na interní firemní stránky i externí kariérní
portály.

Modul Nábor

Systém zahrnuje vestavěného e-mailového klienta,
takže elektronická komunikace s kandidáty se řeší
přímo v aplikaci.
Pokud při náboru nových zaměstnanců používáte
portály LMC (jobs.cz, prace.cz), lze náborový modul
plusPortal s těmito portály provázat, inzerovat nové
nabídky práce, stahovat a spravovat odpovědi.

Výběrová řízení a inzerce

Kandidáti

Předpokladem pro získání kandidátů je otevření
výběrového řízení a jeho zveřejnění. Podporujeme
interní inzerci k zaměstnancům, externí
na firemních stránkách a další.

Kandidáta provází kromě CV mnoho poznámek,
kontaktů, termínů, e-mailové korespondence. Vše
centralizujeme do jedné karty kandidáta, kterou lze
řízeně sdílet s manažery a jinými specialisty.

Odpovědní dotazníky

JOBS.CZ, PRACE.CZ

Zájemce může při podání CV odpovědět na několik
vybraných otázek, které program vyhodnotí. Jednak
se tím usnadní úvodní screening příchozích reakcí
a rovněž se tím uspoří čas.

Máte-li zřízen účet na portálech LMC, lze
náborový modul plusPortal s těmito portály
provázat, inzerovat nové nabídky a stahovat
odpovědi.

Online diagnostika

Sociální sítě

U vybraných kandidátů můžete využít online
diagnostiku a provést speciálně zaměřené
psychologické testy TCC online.

Program vám pomůže vyhledat stopu kandidáta
na sociálních sítích a získat tak o něm více
informací.

plusPortal je moderní online personální a mzdový informační systém.
Možnost pořízení jednotlivých modulů nebo celého HR softwaru.

Personalistika

Mzdy

Docházka

Nábor

Vzdělávání

Hodnocení

www.plusportal.cz

Cesty a výdaje

Volno

Personální
software

Využití pro personalisty

Týmová spolupráce

•

Výběr správného kandidáta vyžaduje diskuse
a spolupráci širšího týmu lidí - personalistů,
manažerů, různých specialistů. Je třeba sdílet
důvěrné informace a přitom mít vše pod
kontrolou.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ovládací panel „palubní deska" - zavčas
personalistovi připomíná, čemu by měl
věnovat pozornost
Check-listy - pomůcka při vyřizování
vícekrokových úkolů
Variabilní nastavení evidovaných položek
a průběhu výběrového řízení u jednotlivých
pozic
Inzerce přístupná zaměstnancům přímo
v plusPortalu
Možnost provázání inzerce na firemní
stránky i externí karierní portály
Sledování úspěšnosti inzerce
Sledování průběhu daného výběrového řízení
Odpovědní e-maily od kandidátů jsou
integrovány přímo do aplikace
Možnost hromadného zpracování došlých
reakcí
Založení evidence kandidáta přímo
z odpovědního e-mailu
E-mailová korespondence integrovaná do
karty kandidáta
Přehled o všech událostech souvisejících
s kandidátem
Vyhledání stop kandidáta na sociálních sítích
Správa a vyhodnocování databáze kandidátů
Snadné převedení uchazeče do stavu
zaměstnanců – osobní údaje se automaticky
použijí, není nutné znovu vyplňovat

•
•
•
•

Řízené sdílení dokumentace kandidáta
Požadavky na vyjádření
Notifikace významných událostí
Plánování pohovorů v různém složení
účastníků

Spolupracujeme se společností T&CC online
s.r.o., která se specializuje na psychodiagnostiku
uchazečů i zaměstnanců. U vybraných
kandidátů můžete přímo v modulu Nábor využít
integrovanou on-line diagnostiku, tedy provést
speciálně zaměřené psychodiagnostické
dotazníky a testy T&CC online.

Využití pro manažery
•
•
•

Přehled výběrových řízení, CV kandidátů
Možnost sledování průběhu výběrových
řízení
Schvalovací procesy

Využití pro řadové zaměstnance
•
•

Přehled otevřených výběrových řízení
zaměstnavatele
Možnost přihlásit se jako zájemce o pozici
60748512

PC HELP, a.s.
Samešova 1144, 674 01 Třebíč
IČ: 60748516, DIČ: CZ60748516
tel.: +420 568 858 011, e-mail:
qi.obchod@pchelp.cz
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