ESDH-integration – EG
SD Brevflet og
Personalesager
Igennem et ansættelsesforløb, sker der mange hændelser, som skal
dokumenteres overfor medarbejderne og andre parter. Med EG SD Brevflet og
Personalesager understøtter vi jeres arbejdsgange med dokumentation og
forsvarlig journalisering af dokumenter.

Opbyg jeres egne dokumentskabeloner og flet med oplysninger fra
lønsystemet
I EG SD Personaleweb er det muligt at danne dokumenter, som fx
ansættelsesaftaler, lønaftaler og bekræftelser af ændringer til
ansættelsesforholdet ud fra dokument-skabeloner.

Med EG SD Brevflet får I:
•

Ensartet dokumentation og kommunikation med medarbejdere ved at
anvende dokumentskabeloner.

•

Optimering af arbejdsgange og øget datakvalitet, fordi værdier fra
lønsystemet automatisk flettes ind i de dannede dokumenter.

•

Kombinér EG SD Brevflet med Personalesager og ESDH-integration for
automatisk journalisering i personalesagen.

Hvilket ESDHsystem anvender I?
Vi tilbyder en
standardintegration til
markedsledende ESDHsystemer:
• Acadre
• eDoc
• GetOrganized
• KMDSag EDH
• KMD Nova
• SBSYS
Er jeres system ikke på listen, så
lad os tale om, hvad der kan lade
sig gøre.

Tilknyt en personalesag til ansættelsen
Personalesager (ESDH-integration) gør det muligt at knytte ansættelsesforhold
i lønsystemet til personalesagerne i jeres ESDH-system, så der kan arbejdes med
personale-sager og personaledokumenter fra SD Personaleweb.

Med Personalesager får I:
•

Øget datakvalitet og ensartet journaliseringspraksis i personalesager.

•

Optimering af arbejdsgange, der før krævede adgang til ESDH-systemet.
Disse kan nu løses direkte fra SD Personaleweb.

•

Uøvede ESDH-brugere guides til korrekt journalisering af
personaledokumenter.

Fortsæt arbejdsgangen i EG SD Personaleweb:
•

Personalesagen vises integreret i EG SD Personaleweb

•

Sager og dokumenter er gemt i ESDH-systemet og kan også tilgås derfra.

•

Personalesagen kan automatisk oprettes, når ansættelsesforholdet
oprettes.

•

Fra EG SD Personaleweb, kan dokumenter åbnes, oprettes og låses.

•

Dokumenter oprettet på baggrund af dokumentskabeloner i Personaleweb,
kan også redigeres fra Personaleweb.

Sådan fungerer ESDH-integrationen:
Via en system-til-system integration, forbindes EG SD Personaleweb til jeres
ESDH-system. Brugerne kan arbejde i Personaleweb og en ESDH-klient, og se de
samme personalesager og dokumenter.

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed yderligere.
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse
af vores kunders profession og branche.
Læs mere på https://eg.dk/om-eg/
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