
Kvalifikovaní zamestnanci sú alfa-omegou ktorejkoľvek úspešnej spoločnosti, no dnešné HR trendy a veľké množstvo pra-

covných ponúk ich priam navádza k častej zmene zamestnania. 

Pre efektívne fungujúce HR oddelenie je dôležité do detailu zabezpečiť výber kvalifikovaných kandidátov, plne zapadajúcich 

do prostredia a firemnej kultúry, ako aj zastrešiť celý „životný cyklus zamestnanca“ od jeho nástupu do spoločnosti, cez 

profesíjny rozvoj a vzdelávanie, až po neustále motivovanie a oceňovanie jeho prínosov pre spoločnosť. 

Len precíznou starostlivosťou a budovaním si pozitívnych a silných vzťahov so zamestnancami sú spoločnosti schopné udržať 

si tých najlepších „performerov“. Na komplexné zastrešenie HR aktivít je preto vhodné využiť moderné riešenie pre riadenie 

ľudských zdrojov, akým je Microsoft Dynamics 365 for Talent. 

Riadenie ľudských zdrojov

Microsoft Dynamics 365 for Talent je inovatívne riešenie pre HR manažérov tých spoločností, ktoré chcú zjednodušiť proces 

získavania nových, kvalifikovaných zamestnancov či efektívne pokryť všetky dôležité aktivity z oblasti riadenia ľudských zdrojov. 

Natívna integrácia riešenia so sociálnou sieťou LinkedIn otvára nové možnosti na využitie pokročilých funkcionalít a plného 

potenciálu platformy. 

Transformujte HR vo vašej spoločnosti 

Prečo by vás malo riešenie pre riadenie ľudských zdrojov zaujímať?



Vďaka riešeniu viete: 

• nájsť a osloviť najvhodnejších kandidátov cez sociálnu sieť LinkedIn;

• vytvárať presné profily kandidátov a pracovať s 360-stupňovým prehľadom nad vytvorenými profilmi;

• zdieľať informácie o kandidátoch s HR tímom priamo v prostredí riešenia Dynamics 365 for Talent;

• využívať assesment nástroje;

• zabezpečiť pohodlnú a konzistentnú komunikácia medzi kandidátom a spoločnosťou;

• skvalitniť výber kandidátov vďaka prediktívnej analytike riešenia;

• koordinovať kalendáre a zautomatizovať proces plánovania pohovorov;

• pristupovať k dátam kedykoľvek, odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.

Riadenie ľudských zdrojov

Čo všetko vám riešenie pre riadenie ľudských zdrojov umožní?  

Efektívne riadenie HR stratégie
Získajte 360-stupňový prehľad nad všetkými HR aktivitami. Per-
sonálny a organizačný manažment, zamestnanecké benefity, od-
meny,  sledovanie plnenia cieľov či nevhynutnú administratívu za-
strešíte prostrednícom komplexnej aplikácie pre riadenie ľudských 
zdrojov, ktorá je dostupná kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.  

  

Vďaka riešeniu viete: 

• zautomatizovať administratívne a rutinné úlohy;

• získať 360-stupňový prehľad o zamestnancoch spoločnosti, ich schopnostiach a skúsenostiach;

• robiť správne rozhodnutia vďaka nástroju na analýzu ľudských zdrojov, vizualizujúc dôležité informácie o zamestnancov v prehľadných  
 dashboardoch; 

• zjednodušiť dodržiavanie globálnych predpisov vďaka jednoduchej navigácií v reguláciách;

• získať nákladovo efektívne a prepojené systémy.

Vyhľadávanie kvalifikovaných kandidátov
Získajte pozornosť vhodných kandidátov vďaka konzistentnej ko-
munikácii s nimi a urýchlite proces pohovorov.  Riešenie na riadenie 
ľudských zdrojov vám poskytuje dôležitý prehľad nad prebiehajúcimi 
náborovými aktivitami a profilmi jednotlivých kandidátov. 



Čo všetko vám Dynamics 365 for Talent umožní?  

Dokonalý prvý deň v novom zamestnaní
Zabezpečte novým zamestnancom hladký nástup do zamestnania. 
Zautomatizujte prvé dni tak, aby nimi prešli úspešne a bez stresov 
nielen noví zamestnanci, ale aj HR manažér. 

 
Vďaka riešeniu viete: 

• privítať nového člena tímu personalizovaným nástupným checklistom, ktorý napomôže k rýchlejšiemu zrealizovaniu administratívnych  
 úloch a jednoduchšej orientácii v novom pracovnom prostredí;

• poskytnúť novým zamestnancom dôležité zdroje, akými sú relevantné dokumenty, videá, tréningy, kurzy, pracovné tipy či informácie  
 o spoločnosti, firemnej kultúre a organizačnej štruktúre;

• efektívne nastaviť ciele a zoznamy úloh;

• identifikovať spojenia na sociálnej sieti LinkedIn so spolupracovníkmi s cieľom budovania firemných vzťahov naprieč celou spoločnosťou.

Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov
Vytvorte každému zamestnancovi personalizovaný plán pre ich pro-
fesíjny rast a nepretržité vzdelávanie, ktorý im pomôže kariérne napre-

dovať a rozvíjať ich zručnosti.   

Vďaka riešeniu viete: 

• mať prehľad o vzdelávaní a rozvoji zamestnancov;

• pohodlne riadiť to, aby zamestnanci absolvovali požadované certifikácie či sami navrhli potrebné školenia pre svoj rozvoj;

• riadiť kroky zamestnancov tak, aby profesne rástli;

• aktualizovať kariérne profily zamestnancov, ktoré sumarizujú pracovné skúsenosti, zručnosti a kompetencie.

Motivovanie zamestnancov
Inšprujte zamestnancov k tomu, aby vykonávali svoju prácu najlepšie, 
ako len vedia. Poskytujte im spätnú väzbu k ich pracovnému výkonu a  

oceňte prácu najvýkonnejších zamestnancov.

Vďaka riešeniu viete: 

• získať prehľad o výkone jednotlivých zamestnancov, spätnej väzbe na ich prácu, nastavených pracovných cieľoch a ich priebežnom plnení 
 v reálnom čase prostredníctvom prehľadných dashboardov;

• poskytovať pravidelnú spätnú väzbu k pracovnému výkonu jednotlivých zamestnancov;

• zvyšovať motiváciu zamestnancov vďaka nástrojom umožňujúcim vyzdvihnúť najvýkonnejších zamestnancov;

• hodnotiť tímovú spoluprácu zamestnancov a odmeniť tzv. „Top Performers“ (zamestnancov s najlepším pracovným výkonom).



Zaujalo vás riešenie?  

Ak máte záujem dozvedieť sa o riešení viac, naváhajte nás kontaktovať ešte dnes.  

Spoločne si prejdeme vaše požiadavky a pripravíme riešenie šité na mieru pre vašu spoločnosť. 

obchod@millennium.sk 
www.millennium.sk  
+421 2 59 100 300

Aké benefity vám prinesie riešenie pre riadenie ľudských zdrojov? 

 • nástroj pre end-to-end riadenie všetkých dôležitých HR aktivít;

 • 360-stupňový prehľad nad dôležitými zamestnaneckými dátami, ktoré je možné zdieľať priamo v aplikácii 
naprieč celým HR oddelením;

 • zefektívnenie procesu získavania nových, kvalifikovaných zamestnacov vďaka prediktívnej analytike  
či natívnej integrácii riešenia so sociálnou sieťou LinkedIn;

 • možnosť riadenia benefitov a vzdelávania zamestnancov či sledovania ich pracovného výkonu;

 • zautomatizovanie administratívnych a rutinných úloh;

 • zoptimalizovanie prevádzkových nákladov spojených s riadením ľudských zdrojov;

 • zvýšenie lojality zamestnancov voči zamestnávateľovi.
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