
M
icrosoft Dynamics 365 for Talent vám 
usnadní přijímací proces nových pracov-
níků a pomůže s výběrem správných lidí, 
umožní vám zavázat si zaměstnance a op-
timalizovat vaše HR programy. Talent je 

propojen s LinkedInem, díky tomu si můžete ověřit 
kvalifikaci kandidátů a dozvědět se o nich vše pod-
statné. Zjednodušte si náborový proces díky automa-
tickému plánování pohovorů a rychlé zpětné vazbě. 

Systém je navržen tak, aby HR manažeři měli v kaž-
dé fázi náboru aktuální informace a mohli tak dělat 
kvalifikovaná rozhodnutí o přijetí. Talent poskytuje 
kompletní 360° pohled na zaměstnance a jejich prá-
ci díky soustředění HR programů do jednoho místa, 
od benefitů a odměňování k hlášení absencí a dodr-
žování interních směrnic a pravidel. Abyste našli ty 
správné lidi, udržovali jejich loajalitu a produktivitu, 
využijte Talent!

Microsoft Dynamics 365 for Talent
Najděte správné zaměstnance a rozvíjejte je

Při práci s Talentem se rozhodnete, jak uspořádat 
vaši společnost a sledujete obsazenost pracovních 
míst i výkonnost jednotlivých pracovníků. Nastavte 
HR parametry specifické pro vaši firmu. Sdílejte 
všem odpovědi na často kladené dotazy.

Vytvoření strategie pro správu lidských zdrojů

Nalezení a zaměstnání těch správných lidí.



WEBCOM a.s.
U Plynárny 1002/97
101 00  Praha 10
Tel. +420 245 000 020
www.webcom.cz > info@webcom.cz

Můžete nastavit účinné plány pro řízení zaměstnanců, stejně jako 
spravovat položky, jako jsou počítače nebo telefony, které vaše spo-
lečnost svým zaměstnancům půjčuje. Můžete vytvořit pevné a varia-
bilní plány kompenzací a definovat jejich pravidla.

Loajalita a motivace zaměstnanců

Pomozte zaměstnancům k dosažení kariérních cílů. Můžete nastavit 
cíle, vytvořit hodnocení, sledovat zpětnou vazbu a řídit tak výkon-
nost (KPI). Abyste mohli pomoci zaměstnancům rozvíjet potřebné 
dovednosti, můžete také určit jejich tutory, definovat typy kurzů 
a jejich popisy, ad.

Rozvoj a školení zaměstnanců

Můžete vytvářet zaměstnanecké benefitní programy. Můžete také spravovat zaměstnanecké výhody, jako jsou za-
městnanecké karty pro správu zapůjčených pracovních pomůcek, např. počítačů, projektorů, telefonů, aut apod.

Správa zaměstnaneckých benefitů

Talent vám pomůže udržet bezpečné pracovní prostředí, které je v souladu s platnými zákony. Dále pomůže dodr-
žovat interní předpisy (např. služební cesty, požadavky na ubytování) a optimalizovat tak provozní náklady.

Bezpečnost a dodržování předpisů na pracovišti

Díky Talentu můžete snadno vytvářet a spravovat dotazníky, včetně 
analýzy získaných informací. Funkce dotazníku vám umožňuje na-
vrhnout a vytvořit dotazníky a zajistit jejich distribuci na konkrétní 
definovanou skupinu. Poté, co respondenti poskytnou své odpově-
di, můžete výsledky kontrolovat a analyzovat.

Tvorba dotazníků a analýza dat

• Správa organizační struktury společnosti
• Udržování komplexních informací o zaměstnancích
• Offboarding proces, automatické odpojení ze systému a mazání dat dle GDPR
• Řízení procesu náboru a adaptace nových zaměstnanců
• Vytvoření centralizovaného profilu
• Efektivní pohovory, zlepšení přístupu k informacím a rychlá zpětná vazba
• Zjednodušení procesu pohovorů pro kandidáty, přijímací manažery a pracovníky HR
• Automatické plánování termínů schůzek
• Definování a správa zaměstnaneckých benefitů
• Kariérní řád
• Řízení kvalifikace zaměstnanců, monitoring platnosti atestací, certifikací
• Správa zaměstnaneckých kompetencí
• Time management, monitoring ne/přítomnosti zaměstnanců
• Kontrola aktuálního výkonu práce s ohledem na stanovené pracovních cíle (KPI)
• Plán školení zaměstnanců

Hlavní přínosy řešení

Nastavení úspěšného vstupního procesu   >>

Zaměřeno na cestu k dokonalosti a růstu zaměstnance   >>

Zefektivnění a analýza základních nástrojů HR 


