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1.
1.HRIS
HRIS
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

 HRIS (Human Resource Information Systems) ή
 HRMS (Human Resource Management Systems):

Συστήματα βάσει των οποίων μπορούμε να:
συλλέξουμε,
αποθηκεύσουμε,
χρησιμοποιήσουμε,
αναλύσουμε,
ανακτήσουμε,
διανείμουμε
πληροφορίες σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού.
(Tannenbaum, 1990)

Η εξέλιξή τους
 1945 Æ

Η μισθοδοσία ήταν από τις πρώτες λειτουργίες που
μηχανογραφήθηκε

 1950 Æ

Οι αμυντικές δυνάμεις των ΗΠΑ κρατούσαν στοιχεία προσωπικού.

 1960 Æ

Οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτοματοποιούν τη μισθοδοσία και
το αρχείο προσωπικού αλλά με μικρό ποσοστό ανάπτυξης
(λιγότερο από 2% το 1966 και με 68% το 1984).

 1985 Æ

Στροφή προς τη Στρατηγική ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναμικού.

 1990 Æ

Μεγάλη ώθηση με την εμφάνιση των Windows, που οδήγησε στην
δημιουργία πολλών εταιρειών πληροφορικής με προγράμματα
εύκολα, ευέλικτα, οικονομικά ανεκτά.

 1995 Æ

Η χρήση του Internet παγκοσμίως άλλαξε το σκηνικό, ώστε πλέον
μιλάμε για e-HR, web εφαρμογές, χρήση έξυπνων
συστημάτων, integration των εφαρμογών και Global HRIS.

Ο ρόλος τους
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ "unsophisticated” ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ

“sophisticated”

 Ρόλος διευκολυντικός

 Ρόλος συμβουλευτικός

 Απλοί διαχειριστές πληροφοριών

 Συμμετέχουν στο στρατηγικό σχεδιασμό

 Βοήθεια στα στελέχη ∆ΑΠ για την
εκπλήρωση των παραδοσιακών
καθηκόντων ∆ιοίκησης Προσωπικού

 Συμβάλλουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος, εμπνέουν και βοηθούν στη
μάθηση (business intelligence)

 Παροχή πληροφοριών σε τρίτους,
όπως στελέχη γραμμής, εκπροσώπους
συνδικαλιστικών οργανώσεων και
εξωτερικούς φορείς (κράτος ή
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) για το
ανθρώπινο δυναμικό

 Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας με αύξηση
της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με
προστιθέμενη αξία και μειωμένα κόστη

πχ. Μισθοδοσία, αρχείο προσωπικού

πχ. Στρατολόγηση, επιλογή, εκπαίδευση,
ανάπτυξη, σχεδιασμός, προγραμματισμός και
αξιολόγηση του προσωπικού

Τα οφέλη τους
 Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση

σε πληροφορίες που αφορούν στο προσωπικό.

 Αυτοματοποίηση των διαδικασιών

και μείωση της γραφειοκρατίας.

ακριβή και συγκεκριμένα δεδομένα με μικρότερη πιθανότητα λάθους.



Περισσότερο



∆ημιουργία



∆ημιουργία ικανοποιητικών

«οργανωσιακής μνήμης» στην επιχείρηση.
εκτυπώσεων σε όγκο, ποικιλία και ποιότητα.

 Εκμηδενίζει αποστάσεις (Global HRIS, remote access, «εικονικές ομάδες εργασίας» )
 Μείωση του κόστους εργασίας

(μείωση χρόνου εκτέλεσης ή κατάργηση διαδικασιών).

σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών και δημιουργία μιας εικόνας για την επιχείρηση που την
καθιστά ελκυστική στην αγορά εργασίας και στο υπάρχον και δυνητικό προσωπικό.



Παροχή



∆ημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση (καινοτομίες και πρωτότυπες διαδικασίες που
προσδίδουν προστιθέμενη αξία και μοναδικότητα).

 Αλλαγή στις σχέσεις των εργαζομένων, των στελεχών γραμμής και του τμήματος ∆Α∆


Μεταφορά του κέντρου βάρους από παραδοσιακές λειτουργίες σε

στρατηγική διοίκηση.

 Αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με 4 τρόπους (Gallagher, 1997):
}

Κατάλληλη επιλογή προσωπικού, μείωση των απολύσεων και ευέλικτες μέθοδοι εργασίας.

}

Αναφορές προς την κυβέρνηση σχετικά με την εργατική νομοθεσία.

}

Προσαρμογή των HRIS στις τεχνολογικές αλλαγές για να είναι μια επιχείρηση ανταγωνιστική.

}

Σχετικά μειωμένες τιμές των HRIS που αυξάνουν την ανταποδοτικότητα της επένδυσης.

Εμπόδια στην εφαρμογή τους
κόστος επένδυσης, το οποίο πολλές φορές δεν έχει ανταποδοτική αξία.



Υψηλό



Έλλειψη



Η έλλειψη σχετικής τεχνολογικής
ότι απειλείται η ίδια τους η θέση.



Η αδυναμία



Ελλιπής



Ύπαρξη κάποιου άλλου



Το



Η

κουλτούρα της εταιρείας.



Η

δυσκολία αλλαγών (change management) και ηθικά προβλήματα.



Η

στρατηγική και οι στόχοι της επιχείρησης.



Η υποτίμηση της



Υπερεκτίμηση των αναμενόμενων

υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση.
γνώσης από το τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού και η αίσθηση

συνεργασίας του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού

με τα άλλα τμήματα.

επικοινωνία και εκπαίδευση.
ΠΣ που καλύπτει εν μέρει τις ανάγκες της επιχείρησης.

μέγεθος της επιχείρησης (οι μικρές επιχειρήσεις πιο δύσκολα επενδύουν σε HRIS).

πολυπλοκότητας του project.
ωφελειών.

Τι να έχει ένα HRIS…
 Να ικανοποιεί τις

ανάγκες της επιχειρηματικής μονάδας.

 Να είναι φιλικό και εύχρηστο στον χρήστη, με κατανοητές πληροφορίες και χωρίς
«υπερφόρτωση» άχρηστων πληροφοριών.
 Να έχει ικανοποιητικές

εκτυπώσεις και εργαλεία ελέγχου.

 Να είναι ευέλικτο, δηλαδή να είναι εύκολη η προσθήκη νέων κατηγοριών δεδομένων, η
μεταβολή των λειτουργιών και η μεταφορά δεδομένων από ένα λογισμικό σε ένα άλλο.
 Να είναι ασφαλές ( απροσπέλαστο από όσους δεν είναι αρμόδιοι για τη χρήση του)
 Να είναι

αξιόπιστο υπό την έννοια της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει.

 Να χαρακτηρίζεται από σύντομο διάστημα επεξεργασίας (response

time).

 Ο προμηθευτής του συστήματος να είναι αξιόπιστος και να προσφέρει καλές Postsale-services και υποστήριξη.

Στάδια υλοποίησης
1

2

3

Ανάλυση

Σχεδιασμός- ανάπτυξη

Λειτουργία-διατήρηση

 Εκτίμηση των αναγκών,
στόχων και στρατηγικής
της επιχείρησης

 Αγορά hardware και
λογισμικού

 Τοποθέτηση του HRIS σε
όλους.

 Παραμετροποίηση του
συστήματος και δοκιμαστική
εφαρμογή του

 Σύνδεση server με clients

 Καθορισμός ομάδας για
το έργο
 ∆ημιουργία αναλυτικού
προϋπολογισμού
 Cost-benefit analysis
 Επιλογή προμηθευτή
 Να δημιουργήσει μόνη
της το HRIS
 Outsourcing των HR
λειτουργιών

 Μεταφορά των δεδομένων
 ∆ιαρκής έλεγχος και
επίλυση αποριών και
προβλημάτων
 Integration εφαρμογών
 Εκπαίδευση χρηστών
 Αναδιοργάνωση διαδικασιών
 Χρήση συμβούλου

 Τεχνικά εγχειρίδια
 Λήψη διορθωτικών
ενεργειών
 Ανάπτυξη νέων modules
 Συνεχής έλεγχος του
συστήματος και της απόδοσης
των χρηστών.
 Υποστήριξη της διοίκησης
και του ∆ΑΠ

Η ηθική διάσταση
Κατά πόσο μπορεί και πρέπει να υπάρχει προσωπικό απόρρητο?
Υπάρχει η γενική αντίληψη στον κόσμο ότι οι επιχειρήσεις και το κράτος μαζεύουν πολλές
προσωπικές πληροφορίες για τους εργαζόμενους και τις χειρίζονται κατά το δοκούν.
Υπάρχει ανάγκη για στοιχειώδη σεβασμό της προσωπικότητας του υπαλλήλου ως προς το
είδος, τον αριθμό και τη χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνουν οι εργοδότες.

Προτείνεται:


Να συνταχθούν και να μοιραστούν στους εργαζομένους ενημερωτικά φυλλάδια που θα περιγράφουν
τις διαδικασίες και τους περιορισμούς κατά τη χρήση των πληροφοριών από την εταιρεία, καθώς και
ποιος κάνει χρήση των πληροφοριών.



Να συλλέγονται και να αποθηκεύονται μόνο οι πληροφορίες που πραγματικά είναι απαραίτητες για
επαγγελματικούς λόγους ή νομικά ζητήματα



Να καθιερωθούν οι έλεγχοι για την σκοπιμότητα και τη χρήση των πληροφοριών.



Να διατηρούνται οι πολύ προσωπικές πληροφορίες (ιατρικές αναφορές, ασφαλιστικά, μισθοδοτικά,
στοιχεία αξιολόγησης) χωριστά από άλλου είδους πληροφορίες



Να ενημερώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι το προσωπικό τους αρχείο και να έχουν πρόσβαση σε αυτό.



Να «καθαρίζονται» τα αρχεία από κάθε άσχετη με την εργασία πληροφορία τακτικά.

2.
2. Κατηγορίες
Κατηγορίες των
των HRIS
HRIS

Τήρηση προσωπικών στοιχείων του προσωπικού

Τεχνολογίες

Τήρηση προσωπικών στοιχείων του προσωπικού

Προσωπικές πληροφορίες

Αξιολόγηση της απόδοσης

Αξιολόγηση της απόδοσης

Τήρηση ωραρίου, απουσιών, αδειών

Τήρηση αρχείου απουσιών

Ανάλυση χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων

Υπερωρίες

Χαμένος Χρόνος

Χρήσιμες πληροφορίες

Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

Συστήματα αμοιβών

Συστήματα αμοιβών

Πρόσθετες παροχές

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και
επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και
επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Competency Management

Competency Management

Competency Management

Competency Management

Έξυπνα συστήματα

e-HR
online HR, virtual HR, business-to-employee (B2E)
Οι συναλλαγές και οι λειτουργίες των ανθρώπινων πόρων πραγματώνονται
μέσω internet και άλλων τεχνολογιών (τηλέφωνα, cd roms, δίκτυα, PDAs,
laptops, fax) σε οποιοδήποτε χρόνο και οποτεδήποτε

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 Ενδυνάμωση εργαζομένων και ενεργή συμμετοχή
 Μείωση του κόστους
 Περισσότερο πελατοκεντρικός χαρακτήρας της επιχείρησης και καλύτερη εικόνα
 Εξάλειψη προβλήματος της απόστασης, του χώρου και του χρόνου
 Συγκέντρωση των καλύτερων πρακτικών και ανταλλαγή απόψεων
 Εντοπισμός ταλέντων και νέων ιδεών
 ∆ημοσίευση πληροφοριών, που είναι μονόδρομη επικοινωνία από την επιχείρηση προς
τους εργαζομένους (transactional ή operational).
 Αυτοματοποίηση των συναλλαγών, που σημαίνει ότι αντικαθίσταται η γραφειοκρατία με
την ηλεκτρονική καταγραφή των λειτουργιών (traditional ή relational).
 Περισσότερο στρατηγικές αποφάσεις (transformational).

e-HR: Χρήση και πλεονεκτήματα

On line έρευνα γνώμης
Προγράμματα επικοινωνίας και άντλησης των απόψεων των εργαζομένων
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Μεγαλύτερη

συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση

 Απλοποίηση της διαδικασίας
 Κατοχύρωση του υπαλλήλου που έκανε μια πρόταση
εχεμύθεια όπου χρειάζεται



Μεγαλύτερη



Ευχέρεια προσθήκης



Ταχύτερη



Η διοίκηση αποκτάει μια πιο ολοκληρωμένη
προβλήματα που απασχολούν το προσωπικό.

ερωτημάτων ανά πάσα στιγμή

κωδικοποίηση, περισσότερες απαντήσεις και καλύτερη ανάλυση των απαντήσεων.
εικόνα για την άποψη των εργαζομένων και εντοπίζει γρηγορότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 IBM:

Μαθαίνει τις απόψεις των εργαζομένων της (πχ ικανοποίηση από την εργασία τους)

 ΤΙΤΑΝΑΣ: Οι εργαζόμενοι καλούνται να διατυπώσουν απόψεις και να κάνουν προτάσεις, να αναφερθούν σε προβλήματα
και ανάγκες μέσω της διεξαγωγής μιας ανοικτής συζήτησης και με τη χρήση μεθόδων τύπου Digi Vote, δηλ. με ανώνυμη
ψηφιακή ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων αξιολογούνται και αξιοποιούνται με νέα ειδικά προγράμματα
και με τη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών και πρακτικών.

 NOVAbank:

έχει υιοθετήσει το σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής ιδεών και προτάσεων και βραβεύει την καλύτερη
πρόταση ετησίως με μορφή bonus.

“On line στρατολόγηση”
“online recruitment ”, “e-cruiting”, “cybercruiting” “Internet recruiting”

Η αναζήτηση εργασίας, πληροφοριών για μια θέση ή εταιρεία, η αίτηση για μια θέση εργασίας γίνεται

on line.

Στόχος είναι να μειωθούν τα κόστη, ο απαιτούμενος χρόνος και οι «γραφειοκρατικές» διαδικασίες, να

παρουσιάσει η επιχείρηση μια σύγχρονη εικόνα και να πλησιάσει ευκολότερα περισσότερους υποψηφίους.
Aπευθύνεται σε πιο «νέους» και εξοικειωμένους με την τεχνολογία υποψηφίους και μπορεί να απευθυνθεί
μέσω εξειδικευμένων σελίδων (e-portals) σε συγκεκριμένο μερίδιο της αγοράς εργασίας.

Ο αντίλογος θέλει την online στρατολόγηση να απευθύνεται μόνο σε νέους υποψηφίους που χρησιμοποιούν
συχνά το internet με αποτέλεσμα να «χάνονται πιθανά ταλέντα», το internet δεν είναι η πρώτη επιλογή
εύρεσης εργασίας για τους περισσότερους, αφορά επιχειρήσεις που είναι ήδη γνωστές και υπάρχει
πιθανότητα «υπερφόρτωσης» των δεδομένων

Οι μέθοδοι που ακολουθούνται συνήθως είναι:





Η ανακοίνωση μιας κενής θέσης εργασίας στο site της επιχείρησης.
Η ανακοίνωση μιας κενής θέσης εργασίας σε ειδικές σελίδες στο internet.
Σε μια ιστοσελίδα στο internet σαν διαφήμιση
∆ιεξαγωγή online συνεντεύξεων ή ειδικών ψυχομετρικών τεστ και video- conferencing

HR intranets και self service εφαρμογές

HR intranets και self service εφαρμογές

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ

70%

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

57%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΜΙΣΘΟΥΣ

32%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

24%

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

48%
5%

ΛΟΙΠΑ

19%
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ

Πηγή:
Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς Δ. (2003). Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Μπένου.

80%

E-learning

3.
3. Case
Case Studies
Studies

Ηγέτιδα εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο Βέλγιο

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1.

Χρειαζόταν μια ολοκληρωμένη λύση καθώς είχαν μεμονωμένες εφαρμογές.

2.

Πρόβλημα κυρίως στη διαχείριση «ταλέντων» και την εκπαίδευση του προσωπικού.

3.

Απαιτούνταν μια πολυγλωσσική εφαρμογή (ολλανδικά, γαλλικά, αγγλικά).

Η ΛΥΣΗ
Η λύση της Infosys με την εφαρμογή της Oracle HRMS 11i suite και τα modules για τη
διαχείριση προσωπικού, τη διαχείριση «ταλέντων», την εκπαίδευση και self-service
εφαρμογές. Συνδέθηκαν με το πρόγραμμα μισθοδοσίας που είχαν από άλλο προμηθευτή.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
•

∆ιαφάνεια και απλοποίηση των διαδικασιών, επανακαθορισμός διεργασιών.

•

Βελτίωση του χρόνου και του κόστους των HR διαδικασιών από την μείωση απασχόλησης
με τα χρηματοοικονομικά ζητήματα του προσωπικού, την ανεύρεση του κατάλληλου
προσωπικού στην κατάλληλη θέση, την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης, την
κατάργηση «χειρονακτικών» εργασιών και την καταχώρηση σε μία βάση δεδομένων.

•

Στροφή του τμήματος ανθρώπινων πόρων σε περισσότερο στρατηγικά θέματα, καλύτερες
εκτυπώσεις και ολοκληρωμένες αναφορές από ένα μόνο σύστημα.

NADRA: Πακιστάν
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Το 1998 η κυβέρνηση του Πακιστάν θέλησε να μαζέψει δημογραφικά στοιχεία για τους πολίτες
της χώρας με σκοπό να φτιάξουν ηλεκτρονικές κάρτες αναγνώρισης για τους πολίτες
(Computerized National Identity Cards, CNIC) και να αυτοματοποιήσουν, να αναλύσουν και
να ελέγξουν την απόδοση και την πορεία του εργατικού δυναμικού της χώρας.
Η ΛΥΣΗ
Τα modules της Oracle και οι γνώσεις της συμβουλευτικής εταιρείας A.F Ferguson & Co. Τα
δεδομένα συλλέγονται από 326 και 103 κινητούς σταθμούς εργασίας (17-36 άτομα προσωπικό).
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
• Το εργατικό δυναμικό που είναι καταγεγραμμένο φτάνει τους 11.100 σε περισσότερες από
350 εταιρείες και σε 8 περιοχές του Πακιστάν.
• Μεγαλύτερη αποδοτικότητα, διαφάνεια στις διαδικασίες και μείωση του HR κόστους.
• Παρακολουθούν τον ακριβή αριθμό απασχολουμένων, ελέγχουν την πρόοδο τους, τα έργα,
στέλνουν τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση και σε πραγματικό χρόνο.
• Χαρακτηριστική ήταν η μείωση προσωπικού από 12.009 που ήταν το 2004 σε 11.100
(downsizing) παρά την δραματική ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια.

USA Army
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1.
Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1980 και την εξάλειψη των εξωτερικών
απειλών ο αμερικάνικος στρατός έπρεπε να μειωθεί σε αριθμό (downsizing ή rightsizing:
από 785.000 σε 500.000 μέσα σε μια δεκαετία).
2. Όταν το 1990 ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο έπρεπε να αναδιοργανωθεί ο στρατός, να
καθοριστεί ποιοι και πού θα μετακινούνταν και ποιοι είχαν ιδιαίτερες ικανότητες για
εξειδικευμένες αποστολές (reengineering)
3. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τις διαφορετικές θρησκείες που είχαν οι στρατιώτες, καθώς
έπρεπε να δημιουργηθούν σχετικά ομόθρησκες και ομοιογενείς ομάδες.
4. Ήταν απαραίτητη η καταγραφή των τυπικών προσόντων, των δεξιοτήτων και της
απόδοσης των στρατιωτών ώστε να γίνουν αντικειμενικά οι προαγωγές.
5. Από την άλλη πλευρά, ο στρατός ήταν χωρισμένος σε κατηγορίες και ανάλογα με τον
σκοπό που υπηρετούσαν λάμβαναν διαφορετική εκπαίδευση.
Η ΛΥΣΗ
Τα εμπορικά πακέτα δεν κάλυπταν τις εξειδικευμένες ανάγκες του και ξεκίνησαν ένα πιλοτικό
πρόγραμμα δημιουργίας ενός συστήματος ειδικά σχεδιασμένο για αυτούς.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Με το ελάχιστο δυνατό κόστος έγινε η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του προσωπικού. Το
κυριότερο όφελος ήταν η εύκολη και γρήγορη ανακάλυψη και διαχείριση «ιδιαίτερων»
ικανοτήτων κάποιων στρατιωτικών.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ένα από τα υποκαταστήματα της Nissan στο Dubai με 100 υπαλλήλους και εξυπηρέτηση 26
χωρών (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική) αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα πληροφοριακό
σύστημα που θα τη βοηθάει να «αυτοεξυπηρετούνται» οι υπάλληλοι της.
Η ΛΥΣΗ
Μια self-service εφαρμογή της SAP για τους υπαλλήλους και τους managers του εργοστασίου.
Επίσης, συνεργάστηκαν με την Axon που παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
οικονομικά θέματα και παράλληλα έγινε και εγκατάσταση ERP προγράμματος.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1.
Οι υπάλληλοι που βρίσκονται εντός ή και εκτός γραφείου συνδέονται στο portal της SAP
και βλέπουν τις υπερωρίες που εκτελούν, ανακοινώσεις της εταιρείας, εισάγουν
σημειώσεις προς συναδέλφους ή τη διοίκηση, κάνουν αιτήσεις αδείας, βλέπουν τη
μισθοδοσία τους και άλλες παροχές, ελέγχουν και διορθώνουν το προσωπικό τους αρχείο
με στοιχεία όπως στοιχεία για διαβατήρια και βίζες.
2. Οι managers ελέγχουν τις υπερωρίες του προσωπικού ελέγχουν τα δεδομένα και τα
επικυρώνουν. Βλέπουν τις αιτήσεις αδειών των υπαλλήλων και τις εγκρίνουν ή τις
απορρίπτουν μέσα από το σύστημα. Καταχωρούν ηλεκτρονικά τις αξιολογήσεις.
3. Υπολογίζεται ότι μειώθηκε ο χρόνος των διαδικασιών διοίκησης προσωπικού κατά 25%
(άδειες, τήρηση αρχείου, αξιολογήσεις) και των διαδικασιών μισθοδοσίας κατά 35%
(αυτόματη καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας των υπαλλήλων).

Cisco Systems
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ
Mε το σλόγκαν «είναι καλό να μιλάς» χρησιμοποίησε το Intranet για να επικοινωνήσει με
το προσωπικό της και να διοχετεύσει πληροφορίες στους 34.000 υπαλλήλους και 6.000
managers που απασχολεί σε 67 χώρες παγκοσμίως.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το προσωπικό:
Βρίσκει εύκολα αυτό που ψάχνει, μαθαίνει τα νέα της εταιρείας και στοιχεία της μισθοδοσίας
του ή άλλων παροχών, επικοινωνεί με άλλους συναδέλφους, κάνει αιτήσεις αδείας ή άλλα
σχόλια σε προϊσταμένους και παίρνει μέρος σε τηλε-διασκέψεις.
Οι managers:
Κάθε τμήμα επικοινωνεί με το προσωπικό του και θέτει τη στρατηγική και τους στόχους του
τμήματος, τα προγράμματα ή έργα που «τρέχουν», τα αποτελέσματα προηγούμενων περιόδων
ή σημαντικά γεγονότα. Επίσης καταχωρούνται στοιχεία για ταξίδια που πρέπει να γίνουν,
σχετικά έξοδα ή παροχές που θα λάβουν οι εργαζόμενοι και δίνονται κίνητρα για τη
βελτίωση της αποδοτικότητας τους. Επιπλέον, γίνεται ευκολότερος ο εντοπισμός των
κατάλληλων ανθρώπων σε θέσεις που μπορεί ακόμα να βρίσκονται σε άλλα σημεία κόσμου.

Ηγέτιδα εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ισπανία και Πορτογαλία
με 33.000 υπαλλήλους, 65 εκ. πελάτες σε 41 χώρες

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ
Το 2001 έδωσε πρόσβαση σε όλους τους εργαζόμενους με ένα Intranet portal, το E Domus,
όπου εκτός από νέα, συνεντεύξεις, αναφορές, κενές θέσεις και καλύτερες πρακτικές
παραδίδονται online μαθήματα (e-learning). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
χρησιμοποιούν τώρα στο intranet τους ονομάζεται “Red teledidactica, RTD” και
υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Deutsche Telekom και της Swisscom στο πλαίσιο της
Global Teach Association. Έχει τρεις πυλώνες:
1. Αυτοδιδασκαλία
2. Online μαθήματα
3. Videoconferencing
ΤΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Τριπλασιάστηκε ο αριθμός των εκπαιδεύσεων.
Ετήσια εκπαίδευση των υπαλλήλων πάνω στις νέες τεχνολογίες.
Κατάλογος με υλικό και βιβλιογραφικές πηγές.
Άσχετα αντικείμενα για να αποκτήσουν οι υπάλληλοι ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες και
να ακολουθήσουν πιθανώς μια άλλη καριέρα στο μέλλον (απασχολισιμότητα).
Πρόγραμμα εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανομένων και υπαλλήλων που θέλουν να προαχθούν
Μαθήματα μέσω ADSL σύνδεσης από το σπίτι τους σε ώρες εκτός γραφείου

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η συλλογή και επεξεργασία βιογραφικών ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία, αφού οι αιτήσεις
για εργασία είναι εκατοντάδες και φτάνουν με την παραδοσιακή αλληλογραφία, fax ή e-mail.
Η ΛΥΣΗ
Σκανάρουν όλα τα εισερχόμενα βιογραφικά χρησιμοποιώντας το ScanJet IIcc scanner της
Hewlett Packard και το PageKeeper της Caere Corp για την αποθήκευση των εγγράφων σε
μια βάση δεδομένων.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Μείωση του μέσου χρόνου ανεύρεσης ενός υπαλλήλου από 6 μήνες σε 46 μέρες και την
εύκολη αναζήτηση με λέξεις κλειδιά ανά πάσα στιγμή.
ΆΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Με το Resume Builder από την εταιρεία Resumix Inc, διαμορφώνεται έτσι το format των
βιογραφικών ώστε να είναι ευκολότερο το σκανάρισμα και η επεξεργασία τους αργότερα.
(καταχώρηση ή απόρριψη λεπτομερειών, κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων,
αυτόματη απόρριψη βιογραφικών ή ξεχωρίσουν κάποια άλλα ως εξαιρετικά).
Με το σύστημα της IntelliMatch Inc, τα βιογραφικά μετατρέπονται σε μια περίληψη από
προσόντα (βαθμός δεξιότητας, εκπαίδευση, χρόνια εμπειρίας, γεωγραφικός τόπος κτλ) τα
οποία βαθμολογούνται με μια κλίμακα κοινή

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ήθελε ένα πρόγραμμα για την ηλεκτρονική στρατολόγηση προσωπικού επειδή λαμβάνει
καθημερινά εκατοντάδες βιογραφικά παγκοσμίως. Σκοπός ήταν να βοηθήσει το δίκτυο της
Ευρώπης να αναπτυχθεί γρήγορα και να υποστηρίξει τις 15 χώρες που δραστηριοποιείται.
Η ΛΥΣΗ
Το Jobpartners’ ActiveRecruiter, με το οποίο μπορούν να επικοινωνούν με την αγορά
εργασίας, να ελέγχουν τους υποψηφίους, να βαθμολογούν δεξιότητες, να φτιάχνουν ομάδες
εργασίας, να αναπτύσσουν τις δεξιότητες των υπαλλήλων και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των
υπαλλήλων προς την εταιρεία. Αυτές οι λειτουργίες επιτυγχάνονται μέσω ενός extranet (e-HR
portal- eXpress Yourself), όπου κυρίως οι managers της εταιρείας ελέγχουν online τις
αιτήσεις και άλλα θέματα εργασίας.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το σύστημα (2004) κατάφερε να δημιουργήσει ένα ισχυρό brand name στο μυαλό των
υποψηφίων, προσέλκυσε περισσότερους υποψηφίους, μπόρεσε να κάνει περισσότερες
στοχευμένες αναζητήσεις και προσλήψεις, μείωσε τον χρόνο αναζήτησης εργαζομένων,
απέκτησε μεγαλύτερο έλεγχο και μείωσε τα λάθη, εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και προλαβαίνει
την αγορά στην απόκτηση πιο ικανών στελεχών.

Ένας πολυεθνικός όμιλος με πολλαπλά
αντικείμενα και 70.000 υπαλλήλους παγκοσμίως.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις δημιούργησαν ένα πολυμορφικό οργανισμό και για αυτό πρόσφατα
υιοθέτησε την φιλοσοφία “One Siemens” ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητα και να μειώσει τα
κόστη. Αποφάσισαν να επικεντρωθούν σε πρώτη φάση στη διαδικασία της στρατολόγησης
προσωπικού, που μπορούσε άμεσα να βελτιωθεί και να προσθέσει αξία στην εταιρεία και τους
πελάτες.
Η ΛΥΣΗ
Επέλεξαν το Peopleclick RMSTM. Το σύστημα είναι web-based και ενώ επιτρέπει να
συγκεντρώνονται όλες οι αιτήσεις σε ένα κεντρικό ιντερνετικό σύστημα κάθε επιχειρηματική
μονάδα μπορεί να δράσει και ανεξάρτητα στις προσλήψεις μέσω του προγράμματος.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται πλέον γρηγορότερα και με λιγότερα λάθη. Το μεγαλύτερο
θετικό είναι η κατάργηση των εμποδίων όσον αφορά στο χώρο και χρόνο, γεγονός που ικανοποιεί
κυρίως τους managers που ταξιδεύουν συνεχώς.

AMI Semiconductor (AMIS):

μεγάλη μεταποιητική εταιρεία για πολλούς τομείς όπως
αυτοκινητοβιομηχανίες και ιατρικές συσκευές με 2.500 προσωπικό.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Όταν το 2002 απέκτησε την Alcatel Microelectronics, αντιμετώπισε προβλήματα
στελέχωσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες, ο
κίνδυνος απώλειας στελεχών από τους ανταγωνιστές και η αδυναμία στρατηγικού
προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού.
Η ΛΥΣΗ
Η λύση που επέλεξαν ήταν το πρόγραμμα Peopleclick RMSTM , που ανταποκρίνονταν στις
ανάγκες στελέχωσης σε πραγματικό χρόνο. Από όλα τα σημεία του κόσμου οι υποψήφιοι
μπορούν πλέον να κάνουν αίτηση για εργασία και έτσι η εταιρεία δεν χάνει υποψήφιους και
επεξεργάζεται τα στοιχεία συγκεντρωτικά και γρήγορα. Ένας προϊστάμενος που χρειάζεται
μια νέα πρόσληψη, κάνει αίτηση στο σύστημα και ενημερώνονται αυτόματα με email ο
ανώτερος του, η διοίκηση και το τμήμα ανθρωπίνων πόρων. Έτσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια
και η αρμονία στις διαδικασίες. Επίσης, μια μηχανή εκτυπώσεων δίνει τη δυνατότητα
αναλύσεων και αναφορών που γλιτώνουν κόστος και χρόνο και επιτρέπουν την
παρακολούθηση όλων των φάσεων στρατολόγησης και γενικότερα μια πιο μακροπρόθεσμη
στρατηγική προσέγγιση του θέματος.

4.
4. Εφαρμογή
Εφαρμογή HRIS
HRIS στον
στον ΟΣΕ
ΟΣΕ

Προφίλ Οργανισμού
Είναι ένας σύγχρονος όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς
για την μετακίνηση επιβατών και τη διακίνηση εμπορευμάτων εντός και εκτός Ελλάδος.
Ιδρύθηκε το 1970 με το Ν∆ 674/1970 ως ΝΠΙ∆. Είναι ∆ΕΚΟ.
Πρόσφατα, ο ΟΣΕ μετατράπηκε σε μητρική εταιρεία ομίλου εταιρειών (ΟΣΕ holding) με
θυγατρικές τις Ε∆ΙΣΥ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ
ΑΕ και ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΕ.

Στόχοι του νέου ΟΣΕ είναι:
• Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
και σε ανταγωνιστικούς όρους προς τα άλλα μέσα μεταφοράς.
• Η απελευθέρωση των εμπορευματικών μεταφορών και ο πλήρης διαχωρισμός της
υποδομής από την εκμετάλλευση σύμφωνα και με τις επιταγές της ΕΕ.

• Η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της υφιστάμενης υποδομής του.
• Η ικανοποίηση του πελάτη και περισσότερο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας
• Ο εκσυγχρονισμός του βασίζεται στο τρίπτυχο: «Εξυγίανση- Ανάπτυξη- Στροφή

στον Πολίτη/ Πελάτη»

Στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό
1.
2.

3.
4.

5.

Ο ΟΣΕ απασχολεί περίπου 7500 άτομα με συνεχή πτωτική τάση
(συντάξεις, αποχωρήσεις και ελάχιστες προσλήψεις).
Το ανθρώπινο δυναμικό του θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και τις εργασιακές σχέσεις
διέπει το δημόσιο εργατικό δίκαιο, εσωτερικοί κανονισμοί, θεσμικά κείμενα και
επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Στον οργανισμό υπάρχει έντονη συνδικαλιστική δράση (3 βασικά σωματεία των
εργαζομένων και δεκαοκτώ κλαδικές οργανώσεις και εκπολιτιστικές λέσχες).
Όσον αφορά στην οργανωτική δομή, υπάρχουν έξι (6) Γενικές ∆ιευθύνσεις των οποίων
οι διευθυντές αναφέρονται στον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, ενώ οι είκοσι
(20) διευθύνσεις και οι τριάντα τρείς (33) ανεξάρτητες υπηρεσίες που λειτουργούν
αναφέρονται αντίστοιχα και ανάλογα με το αντικείμενο τους στους έξι Γενικούς
∆ιευθυντές.
Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες, όπως γιατροί, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, διοικητικό
προσωπικό, εργάτες, τεχνίτες, κλειδούχοι, σταθμάρχες, μηχανοδηγοί, επιθεωρητές,
θυρωροί, κλητήρες κτλ

Παρούσα Κατάσταση Π.Σ
1.

Ένα σύστημα κράτησης θέσεων για τους επιβάτες με την ηλεκτρονική
έκδοση εισιτηρίων που λειτουργεί online σε όλους τους σταθμούς.

2.

Ένα ERP σύστημα από το 1990 που ονομάζεται ΧΟ∆ (Χρηματοοικονομική
∆ιοίκηση). Πρόκειται για custom εφαρμογή που εξυπηρετεί τις
εξειδικευμένες ανάγκες τoυ ΟΣΕ και χρησιμοποιεί σαν βάση δεδομένων την
Oracle και εργαλείο ανάπτυξης το Oracle Developer ενώ προμηθευτής του
συστήματος ήταν η Bull. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί το διοικητικό
προσωπικό του ΟΣΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αφορά στις λειτουργίες
των αποθηκών, της διαχείρισης παγίων, των προϋπολογισμών, της
ταμειακής διαχείρισης, της γενικής και αναλυτικής λογιστικής καθώς και τις
λειτουργίες της μισθοδοσίας και του τμήματος προσωπικού.

3.

Το HRIS σύστημα του ΟΣΕ εξαντλείται σε παραδοσιακούς και διοικητικούς
σκοπούς: τη μισθοδοσία και την τήρηση αρχείου προσωπικού.

Προτεινόμενες λειτουργίες HRIS

Προτάσεις
Μισθοδοσία
¾ ∆ιανομή των αποδεικτικών της μισθοδοσίας μέσω της γραμματείας κάθε
τμήματος, η οποία θα τυπώνει τα αποδεικτικά από το HRIS.
¾Αυτόματος υπολογισμός των αναδρομικών.
¾ Βάση δεδομένων με όλους τους νόμους και κανονισμούς, ώστε να
υπάρχει ουσιαστική γνώση με πρόσβαση σε όλους.

Γραφείο προσωπικού
¾ Online πρόσβαση των υπαλλήλων στα προσωπικά τους στοιχεία.
¾Αξιοποίηση των δεδομένων για τον καλύτερο προγραμματισμό
ανθρώπινου δυναμικού (μελλοντικές προσλήψεις, μετακινήσεις μέσα και έξω
από τον οργανισμό, κάλυψη κενών θέσεων, προαγωγές)

Τήρηση ωρών εργασίας
¾ Ηλεκτρονική καταχώρηση στο HRIS της ώρας άφιξης και αναχώρησης των
υπαλλήλων.
¾ Καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας στον υπολογιστή.
¾ ∆ημιουργία ενός ηλεκτρονικού ημερολογίου καταγραφής των εργασιών

Προτάσεις
Αξιολόγηση της απόδοσης
¾ Αρχείο της απόδοσης των εργαζομένων ετησίως, αποκλίσεις από τον
επιθυμητό στόχο και συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ υπαλλήλων, τμημάτων ή
ομάδων εργασίας.
¾Πολλαπλά κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τα θέση εργασίας.
¾ Γνωστοποίηση των στόχων και προσδοκιών με ποσοτικά μεγέθη.
¾ Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης: ανατροφοδότηση.
¾ Καταχώρηση όλων των γεγονότων που σχετίζονται με την απόδοση των
εργαζομένων ώστε να είναι αιτιολογημένη η αξιολόγηση και ελεύθερη από τυπικά
σφάλματα (επιλεκτική μνήμη, επιείκεια, αυστηρότητα, μέση τάση κοκ)

Ανάπτυξη και εκπαίδευση
¾ Ηλεκτρονικό αρχείο με τις γνώσεις και τις δεξιότητες του κάθε υπαλλήλου.
¾ Αποκλίσεις της επιθυμητής απόδοσης από την πραγματική απόδοση και σχέδιο
εκπαίδευσης με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
¾ Εύκολος σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού.
¾ Ανάπτυξη του προσωπικού σε άλλες θέσεις ή τομείς με βάση συγκεκριμένους
στόχους, γνώσεις και ικανότητες.
¾ Ευκολότερη η στελέχωση των τμημάτων και η δημιουργία ομάδων για τη
διεκπεραίωση ενός project.

Intranet και self service εφαρμογές
¾ Πρόσβαση στο προσωπικό του αρχείο.
¾ Ενημέρωση για τα νέα, τους εταιρικούς στόχους, τις ανακοινώσεις του
οργανισμού, εκδηλώσεις, για σιδηροδρομικά και συνδικαλιστικά θέματα.
¾ Πρόσβαση σε όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς του οργανισμού.
¾ Ενημέρωση για τυχόν κενές θέσεις μέσα στον οργανισμό.
¾ Online αιτήσεις για κάποιο θέμα και αυτόματα αυτή η αίτηση θα δρομολογείται για
να υλοποιηθεί από το αντίστοιχο τμήμα.
¾ Μέσα από ένα e-forum της εφαρμογής θα κάνει ερωτήσεις και συζητήσεις για
διάφορα θέματα με συναδέλφους αλλά και με ανώτερα στελέχη.
¾ Θα βλέπει την αξιολόγηση της απόδοσης του και έτσι θα γνωρίζει την εξέλιξη
του και θα μπορεί έγκαιρα να βελτιωθεί. Παράλληλα, θα καταχωρούνται online από
τους managers τα αποτελέσματα αλλά και οι νέοι στόχοι.
¾ Θα βλέπει αναλυτικά τη μισθοδοσία του.
¾ Θα ενημερώνεται για τις απουσίες, τις ασθένειες, τα υπόλοιπα αδειών .
¾Τήρηση ενός προσωπικού ηλεκτρονικού ημερολογίου με τις εργασίες που εκτελεί.
¾ Ενημέρωση για εκπαιδευτικά σεμινάρια και αίτηση εφόσον ενδιαφέρεται.
¾ Online εκπαιδευτικό υλικό και παραπομπές.

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και
την προσοχή σας!

Μπλάτζιου Σταματία, mbaex0628
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