
CZY WDRAŻANIE NOWEGO PRACOWNIKA TO 
TRUDNA OPERACJA?

   POŁĄCZ  WSZYSTKIE ELEMENTY W CAŁOŚĆ

ZARZĄDZANIE CYKLEM FUNKCJONOWANIA PRACOWNIKA
NOWA ERA ZATRUDNIANIA NOWEGO PERSONELU

info@connectpl.pl   www.connectpl.pl

          Precyzyjna konfiguracja zasobów IT i praw dostępu. Terminowa organizacja przestrzeni   
             roboczej, dostarczenie telefonu i karty identyfikacyjnej. Sprawna zmiana stanowiska,   
     modyfikacja uprawnień, odzyskiwanie majątku i licencji na oprogramowanie.

               ZARZĄDZANIE CYKLEM FUNKCJONOWANIA PRACOWNIKA

FINANSE
Wcześniejsza świadomość

o potrzebach zakupów,
ułatwia planowanie
wydatków i dostawy

na czas.

HR
Nieodłącznie związana

z zatrudnianiem
nowych pracowników

w organizacji.

SECURITY
Tworzenie praw dostępu

do pomieszczeń dla
nowego personelu
oraz ich bieżące
monitorowanie.

IT
Najtrudniejszy zasób do 
optymalizacji, najbardziej
widoczny, najważniejszy

w codziennej
wydajności pracy.

ORGANIZACJE
ZEWNĘTRZNE

Zewnętrzni audytorzy.
Pracownicy kontraktowi.

Agencje pracy.
Stażyści.



Zakończenie pracy  i rozliczanie zasobów - 
bolączka działów bezpieczeństwa
Niewłaściwe rozliczanie zasobów pracowniczych 
powoduje utratę majątku ruchomego i zagrożenie 
bezpieczeństwa firmy.

Connect dostarcza ustrukturyzowane rozwiązania do 
zarządzania w czasie rzeczywistym zasobami firmy, 
ograniczając ryzyko i straty finansowe.

Connect umożliwia śledzenie i rozliczanie w audytach 
wewnętrznych.

Nowi pracownicy - wyobraź sobie pełną produktywność 
już od pierwszego dnia
Brak narzędzi pracy oznacza obniżoną wydajność i 
stratę czasu.

Connect stale koordynuje i monitoruje przydział 
zasobów i uprawnień. Zawsze na czas.

Wdrażanie nowych pracowników wymaga koordynacji 
wielu działów o różnych systemach i priorytetach.

Connect łączy wszystkie działy umożliwiając płynną 
koordynację przy wdrażaniu nowych pracowników.

Brak efektywnego połączenia działów i osób decyzyjnych

CZY MASZ PROBLEMY Z 
WYPOSAŻANIEM PRACOWNIKA?

Baza danych Connect zarządzająca prawami 
dostępu minimalizuje ryzyko IT i zapewnia 
zgodność z takimi normami jak np. HIPAA.

Śledzenie wygaśnięcia we właściwym momencie 
i zakresie praw dostępu do danych i zasobów.

Automatyzacja umożliwia odzyskanie majątku 
ruchomego i cennych licencji na 
oprogramowanie. 

Connect bezpiecznie zamyka cykl zatrudnienia 
pracowników.

MINIMALIZACJA RYZYK 
BEZPIECZEŃSTWA I 
STRAT FINANSOWYCH 
PRZY ZAKOŃCZENIU PRACY

Connect łączy właściwe osoby, aby zapewnić zasoby 
potrzebne pracownikowi już od pierwszego dnia.

Dzięki zde�niowanym pro�lom opartym na roli w 
organizacji Connect zapewnia konsekwencję w 
procesie wyposażania. Umożliwia planowanie 
dostarczania zasobów w ustalonym czasie oraz 
powiadomia w przypadku opóźnień i konieczności 
eskalacji. 

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PROCESU 
WYPOSAŻANIA PRACOWNIKÓW

Wprowadzenie elektronicznych procesów 
wdrażania nowych pracowników redukuje emisję 
tlenku węgla poprzez eliminację wykorzystania 
papieru, energii, przetwarzania dokumentów i 
ich archiwizacji.

Connect wspiera proekologiczne cele do 
których dąży Twoja firma pozbywając się papieru. 
Cut paper not trees

ŚRODOWISKO PRACY 
PRZYJAZNE NATURZE

CONNECT ŁĄCZY WSZYSTKICH 
WE WSPÓLNYCH PROCESACH PRACY
Wydajność. Transparentność. Łatwość rozliczania. 
Menedżerowie działów i osoby zarządzające zasobami 
współpracują poprzez ustrukturyzowane przez Connect 
procesy pracy.

Innowacyjne, intuicyjne oraz indywidualne portale 
ułatwiają zatrudnianie pracowników, a wszystkim 
osobom decyzyjnym aż do poziomu najwyższego 
kierownictwa zapewniają przejrzystość procesów.

Connect stworzył ekosystemem do współpracy w 
zarządzaniu zasobami związanymi z cyklem 
funkcjonowania pracownika w organizacji.

   ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ W ORGANIZACJI

Wiele organizacji podczas wdrażania nowych 
pracowników wykorzystuje papierowe formularze.

Ustrukturyzowana komunikacja i zarządzenie 
przepływem informacji Connect eliminuje konieczność 
użycia papieru.

Toniesz w morzu papierów?


