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+ Geliştirme Paketi 2
Eğitim - Sağlık - Tahsisli Eşya

Çalışanlarınızın eğitim bilgileri, detaylı ama 
pratik bir modülde depolanır ve kurumun 
ihtiyacına göre raporlanabilir.

Sağlık modülü ile hastalıklar, tedaviler 
kontrol altındadır ve kolayca izlenir.

Tahsisli Eşya modülü ile kurumunuzun 
sahip olduğu kaynakları hem izler hem de 
yerinde kullanımını garanti edebilirsiniz.

+ Geliştirme Paketi 3
Aday - Performans - Kariyer

Adaylarınızı önceden belirlediğiniz nitelik ve 
özelliklere göre süzebilirsiniz.

Performans Yönetimi için hem 
yazılımlarımızı kullanabilir hem de 
danışmanlarımız ile çalışabilirsiniz.

Kariyer Yönetimi ile çalışanlarınız önlerini 
görebilecek ve daha verimli olacaklardır.
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Techno İnsan Kaynakları
       

www.linkinsankaynaklari.com

linkinsankaynaklari.com’da neler var:

1. İnsan Kaynakları Yönetiminde yeni yöntem, trend 
    ve uygulamalar.
2. İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi ve Bordro   
    uygulamalarında yeni teknoloji ve yazılım ürünleri 
    hakkında bilgi ve örnekler.
3. Uzmanlarımızın çalışmaları, makaleleri ve 
    araştırma dosyaları.
4. İş sahibi ve üst düzey yöneticilerden gerçek şirket 
    hikayeleri ve kariyerinde ilerlemek isteyenlere 
    öneriler.
5. Mesleklere ait tanıtımlar ile tecrübeli kişilerin 
    görüşleri.
6. Gençlerimizin kariyer hedefleri.

Hepinizi üye olmaya çağırıyoruz...

30 yıldır programlarımızı kullanan binlerce şirket, milyonlarca kez doğru 
hesaplanmış bordro ile maaş dağıttı, kanuni işlemlerini hatasız gerçekleştirdi...
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Bordro ve Personel Yönetimi

Ülkemizin mevzuatına ve yasalarına 
uyumluluğunu uzun yıllardır sürdüren Bordo 
uygulamamızı yeni teknoloji ile size 
sunuyoruz. İşte içindekiler:
- Bordo ve Tahakkuk Yönetimi
- İzin Yönetimi
- Harcırah Yönetimi
- Ücret Yönetimi
- Organizasyon Yönetimi
- PDKS Entegrasyonu
- Kamu Kurumları ile Elektronik Haberleşme
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Web Servis ve Mobil Uygulamalar

IK ve Personel departmanları çok sayıda 
isteği karşılamak zorundadır.

Web Servis sayesinde çalışanlarınız bordro 
görüntüleme, izin ve avans talepleri için sizi 
bir daha aramayacak, isterler ise web 
uygulaması veya mobil ünitelerden sisteme 
ulaşabileceklerdir.

Türkiye’nin Yazılım Şirketi3
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Aday Yönetimi
- Aday başvuru havuzu yönetimi
- Aday ile pozisyon karşılaştırma
- Aday bilgilerini personel kartına   
  aktarabilme
- Mülakat veri tabanı

Bordro Yönetimi
- Masraf bölgesine göre dağılım
- SGK işlemlerini  otomatik yapma
- Birden fazla bordro düzenleme
- Fark bordrosu hesaplama
- Farklı para birimi kullanma
- Masraf böglesine göre tahakkuk

Eğitim Yönetimi
- Sınav sonuçlarını izleme
- Eğitim bütçesini planlama
- Eğitimleri takvim olarak
  görüntüleme
- Eğitim sonrası değerlendirme

İleriye Dönük Planlama
- Ücret artışları için analiz 
- Personel alımları için bütçe  
  planlama
- İleriye dönük maliyet inceleme
- Grafiksel projeksiyon izleme

Web Uygulaması
- İzin ve avans talebi yapabilme
- İzin geçmişini görüntüleyebilme
- Talep onaylama veya reddetme
- Özlük bilgisi değiştirme talebi 
- Bordro görüntüleme

Mobil Cihazlar
- Self servisi mobil çalıştırabilme
- İzin talebi yapabilme
- Avans talebi yapabilme
- Talep onaylama veya reddetme

Kariyer Yönetimi
- Kariyer için pozisyon analizi
- Pozisyona göre nitelik tanımı
- Personel seçimi için analiz 
- Kariyer rotası izleme

Tahsisli Eşya Yönetimi
- Ayrıntılı eşya özellik takibi
- Eşya gider yönetimi
- İşten ayrılış kontrolü

Harcırah Yönetimi
- Otomatik harcırah hesaplama
- Bordroya otomatik yansıtma
- Harcırah makbuzu basma

PDKS Entegrasyonu
PDKS cihazlarından kolaylıkla 
bilgi transferi

Sağlık Yönetimi
- Muayene takvim kontrolü
- Yasal yükümlülük takibi
- Reçete takibi

Performans Yönetimi
- Performans takibi için yetkinlik      
  ve hedef belirleme
- Dönemsel performans takibi
- Performans formları tanımlama
- Görsel değerleme yapabilme

Mevzuat Tecrübesi
- 30 yıllık birikim
- Yasal yükümlülüklere bağlılık
- Resmi standartlara hakimiyet
- Güncel mevzuatta uzmanlık

Kolay İşlem
- Organizasyon ağacında her 
  işlemi yapma
- İlişkili bilgilere hızla erişim
- Rapor ve analizleri alabilme

İşlem Geçmişi
- İşyeri değişikliklerini izleme
- Pozisyon değişiklik takibi
- Ücret değişiklik analizi
- Detaylı raporlandırma

Türkiye Çapında Yaygınlık
Türkiye’nin 81 ilinde 150’den 
fazla bayimizle size en 
mükemmel hizmeti sunuyoruz

İzin Yönetimi
- Organizasyona göre izin yönetme
- Hakediş takibi ve hesaplanması
- Kayıtları SGK’ya otomatik bildirme
- İzinlerin puantaja yansıtılması
- İzinleri takvim olarak görüntüleme
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