EG SD Personaleweb –
værktøjet til den
decentrale leder
Papirløs arbejdsgang - fra rekruttering til fratrædelse
EG SD Personaleweb er en løsning med særlig fokus på den decentrale leder.
Løsningen understøtter hele arbejdsgangen fra rekruttering til fratrædelse, og
giver den decentrale leder en lang række muligheder for optimering af
arbejdsgange og processer. Med denne løsning opnår både institutionen og
kommunen en papirløs arbejdsgang fra institutionen til den centrale HR-afdeling.

Fordele for den decentrale leder
Personaleweb giver institutionen en række muligheder og fordele, hvor lederen:
•

Kan se den enkelte ansattes lønsammensætning

•

Kan lave lønsimulering på enkeltpersoner eller hele afdelingen

•

Kan lave en lønfastsættelse i forbindelse med en ansættelse

•

Kan oprette medarbejdere i lønsystemet med enkle informationer

•

Får en elektronisk medarbejderoversigt

•

Får overblik over medarbejdernes ferie- og fraværsoplysninger

•

Nemt kan indberette merarbejde, fravær og barsel på alle medarbejdere

•

Opnår adgang til den elektroniske personalesag.

Papirløs arbejdsgang
- fra rekruttering til
fratrædelse
Med EG SD Personaleweb opnår
både institutionen og
kommunen en papirløs
arbejdsgang fra institutionen til
den centrale HR-afdeling.

Fordele for den centrale HR-afdeling
EG SD Personaleweb giver også den centrale HR-afdeling en række fordele, hvor
man:
•

Opnår en papirløs arbejdsgang mellem institutionen og HR

•

Opnår mindre risiko for fejl, da man undgår dobbeltindberetning

•

Automatisk modtager en e-mail, hver gang en institution ansætter en ny
medarbejder

•

Altid har den endelige godkendelse af en nyansættelse eller lønændring

•

Via optimerede arbejdsgange kan reducere sine omkostninger.

Integration til brevskabeloner
EG SD Personaleweb giver mulighed for integration til kommunens egne
brevskabeloner. I forbindelse med dannelsen af et ansættelsesbrev, kan
oplysninger fra lønsystemet flettes ind i egne brevskabeloner. Dette gælder fx
navn, adresse, ugentligt timetal osv.

Integration til ESDH
EG SD Personaleweb har fuld integration til kommunens ESDH-løsning, og
lederen har via EG SD Personaleweb adgang til den enkelte medarbejders
personale-sag. Hver gang institutionen gemmer et ansættelsesbrev i ESDH,
sendes der automatisk en e-mail til HR-afdelingen, som kan færdigbehandle
sagen.

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/

Kontakt EG Silkeborg Data på tlf.:
7013 2211 eller kontakt@eg.dk

