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Σελίδα 2 
BizSmart™: Αυτοµατοποίηση διαδικασιών που 
συνδέονται µε τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 

Οι διαδικασίες που συνδέονται µε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικούΟι διαδικασίες που συνδέονται µε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικούΟι διαδικασίες που συνδέονται µε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικούΟι διαδικασίες που συνδέονται µε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού    

Οι διαδικασίες που συνδέονται µε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού σε έναν επιχειρηµατικό οργανισµό είναι 
από τις πιο σηµαντικές. Μπορεί να µη σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική λειτουργία, αλλά εµπλέκουν το πιο 
πολύτιµο κεφάλαιο µιας επιχείρησης: τους ανθρώπινους πόρους. Η πραγµατικότητα αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες 
του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού βασίζονται σε χειρόγραφες µεθόδους, όπου κάθε µορφής αίτηµα δροµολογείται 
µέσα από έντυπες φόρµες στους αρµόδιους προϊσταµένους για υπογραφή και τελική έγκριση. Ωστόσο, η ηλεκτρονική 
αποτύπωση για αυτοµατοποίηση βασικών διαδικασιών του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων µπορεί να αποτελέσει πηγή 
µείωσης του κόστους, αύξησης της αποτελεσµατικότητας, ακόµα και βελτίωσης της κινητροποίησης των 
εργαζοµένων: λάθη και καθυστερήσεις ελαχιστοποιούνται, αιτήσεις διεκπεραιώνονται βάσει καταγεγραµµένων 
διαδικασιών και επιπλέον υπάρχει σαφής, λεπτοµερής και ακριβής ανατροφοδότηση για το στάδιο στο οποίο 
βρίσκεται η πορεία ολοκλήρωσης κάθε διαδικασίας.  

Είναι η αυτοµατοποίηση µια εύκολη υπόθεση;Είναι η αυτοµατοποίηση µια εύκολη υπόθεση;Είναι η αυτοµατοποίηση µια εύκολη υπόθεση;Είναι η αυτοµατοποίηση µια εύκολη υπόθεση;    

Το σύστηµα διαχείρισης ροής εργασιών BizSmart™ µπορεί να βοηθήσει έναν επιχειρηµατικό οργανισµό στην 
ηλεκτρονική καταγραφή και αυτοµατοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται µε τη διαχείριση των ανθρώπινων 
πόρων. Το BizSmart™ διαθέτει ένα γραφικό και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας, όπου οι χρήστες 
µπορούν να αναπαραστήσουν τα βήµατα µιας διαδικασίας, η οποία υλοποιείται µε απλό τρόπο, µέσα από τη χρήση 
ενός τυπικού web browser, σε περιβάλλον intranet / internet. Ενδεικτικά παραδείγµατα διαδικασιών του τµήµατος 
ανθρωπίνων πόρων οι οποίες µπορούν να αυτοµατοποιηθούν µε τη βοήθεια του BizSmart™ είναι τα ακόλουθα: 

• αίτηση για λήψη άδειας: η διαδικασία ξεκινά µε αίτηση του υπαλλήλου για απουσία από τα εργασιακά του 
καθήκοντα για συγκεκριµένο αριθµό ηµερών και για ειδικό λόγο (π.χ. κανονική άδεια, αναρρωτική άδεια, γονική 
άδεια, κλπ). Ο άµεσα προϊστάµενος του υπαλλήλου θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του και η διαδικασία 
ολοκληρώνεται µε την έγκριση του ∆ιευθυντή ∆ιοικητικού. 

• Αίτηση για εκπαίδευση: σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη διαδικασία, ο υπεύθυνος εκπαίδευσης συντάσσει αίτηση 
για εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού, µε την οποία ενηµερώνεται ο Γενικός ∆ιευθυντής. Η αίτηση µπορεί 
να απορριφθεί από το Γενικό ∆ιευθυντή, ή να εγκριθεί.  

• Αίτηση ταξιδιού: ένας υπάλληλος µπορεί να πραγµατοποιήσει ταξίδι, για τις ανάγκες υλοποίησης ενός έργου ή για 
λόγους marketing / πωλήσεων, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες που έχει. Για το σκοπό αυτό, συντάσσει 
προϋπολογιστική αίτηση σχετικά µε τις ηµέρες απουσίας και το κόστους του ταξιδιού. Η αίτηση εγκρίνεται από 
τον προϊστάµενο του υπαλλήλου και στη συνέχεια δροµολογείται στο λογιστήριο.  

Άλλα παραδείγµατα δραστηριοτήτων στο τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων είναι η µισθοδοσία, η ωροµέτρηση, η διαχείριση 
παροχών, η διαχείριση και ο σχεδιασµός καριέρας, η διαχείριση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, η αξιολόγηση απόδοσης, 
κλπ. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ορισµός των παραπάνω διαδικασιών µπορεί να είναι διαφορετικός, ανάλογα µε τις 
ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η υλοποίηση των διαδικασιών αυτών µέσω του BizSmart™ γίνεται ως εξής: τα βήµατα 
αποτυπώνονται στο περιβάλλον του BizSmart™ Process Designer, στη συνέχεια συνδέονται µε τους εργασιακούς 
ρόλους που είναι αρµόδιοι για την υλοποίησή τους και επίσης καταγράφονται οι κανόνες απόφασης, οι οποίοι θα 
κρίνουν τη λογική κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί. Η πληροφορία δροµολογείται από βήµα σε βήµα µέσα από 
ηλεκτρονικές φόρµες, οι οποίες δηµιουργούνται αυτόµατα, ανάλογα µε τις µεταβλητές που επιλέγει ο χρήστης. Η 
εκτέλεση της διαδικασίας γίνεται µέσα από ένα τυπικό web browser, σε περιβάλλον intranet / internet: ο κάθε 
χρήστης έχει στη διάθεσή του µια online λίστα εργασιών, η οποία τον ενηµερώνει διαρκώς για τα καθήκοντά του.  

Προστασία των προσωπικών δεδοµένωνΠροστασία των προσωπικών δεδοµένωνΠροστασία των προσωπικών δεδοµένωνΠροστασία των προσωπικών δεδοµένων    

Στις διαδικασίες που σχετίζονται µε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού η έννοια της ασφάλειας είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση. Το BizSmart™ εξασφαλίζει την περιορισµένη / ελεγχόµενη πρόσβαση σε ευαίσθητη 
πληροφόρηση ή σε προσωπικά δεδοµένα, καθώς κάθε χρήστης εισέρχεται στο σύστηµα µε το ατοµικό του username 
και password. Από την άλλη πλευρά, η εκτέλεση των βηµάτων πραγµατοποιείται αποκλειστικά από εκείνους τους 
εργασιακούς ρόλους που είχαν οριστεί κατά το σχεδιασµό της διαδικασίας (role based security). 

Πλεονεκτήµατα από τη χρήση του Πλεονεκτήµατα από τη χρήση του Πλεονεκτήµατα από τη χρήση του Πλεονεκτήµατα από τη χρήση του BizSmartBizSmartBizSmartBizSmart™™™™    

Τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση του BizSmart™ για την αυτοµατοποίηση διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναµικού είναι τα εξής: 

• αιτήσεις, οδηγίες, έγγραφα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις αρµόδιες διευθύνσεις – βάσει προδιαγεγραµµένων 
διαδικασιών – οπότε η διεκπεραίωσή τους είναι πιο ακριβής και αποτελεσµατική. 

• ∆ιαρκής ενηµέρωση των αιτούντων για αναθεωρήσεις / τροποποιήσεις που έχουν υποστεί οι αιτήσεις  
• Μείωση λαθών, ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων. 
• Τήρηση ιστορικού αρχείου, δυνατότητα εξαγωγής αναφορών µε στατιστικά στοιχεία. 
• Μείωση κόστους από την ελαχιστοποίηση των περιττών εκτυπώσεων. 


