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 مزایای استفاده از تکنولوژی در مدیریت منابع انسانی چیست؟

ای که کند، بگونهشود، نقش مهمی ایفا میر ایجاد محیطی که استعدادهای افراد در آن به آسانی شکوفا مید مدیریت منابع انسانی دپارتمان

هایشان به نفع خود و سازمان های خود ببرند و بتوانند از تواناییسازد تا بهترین استفاده را از ظرفیتعملکرد مناسب این دپارتمان افراد را قادر می

 .شودها مین این دپارتمان با بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان، موجب رضایت کاری آناستفاده کنند. همچنی

 
 

 

 انسانی منابع مدیریت سیستم دپارتمان مدیریت منابع انسانی و استفاده از

  انسانی و تکنولوژی منابع مدیریت

تر، این توانایی را دارد آسانتر و سریعتر کرده است. از همه مهم آوری، تطبیق و ارائه اطالعات و ارتباط با کارکنان رابدون شک تکنولوژی، جمع

تر داشته باشند. استفاده از تکنولوژی لزوما به های مهمکه بار کاری بخش منابع انسانی را کاهش دهد تا بتوانند تمرکز بیشتری برروی فعالیت

  .معنای کاهش کارکنان بخش منابع انسانی نیست

 :سازند تان بخش را قادر میتکنولوژی، متخصصان ای

 .گیری استفاده شود، تبدیل کنندتواند توسط سازمان برای تصمیماطالعات را به دانشی که می

 :تواند برای کسب و کار شما مفید باشددلیل که سیستم مدیریت منابع انسانی می 7

 .شودتر مینیز پیچیده انسانیمدیریت منابع  کند با افزایش تعداد کارکنان،کار رشد می و وقتی یک کسب

مدیریت منابع  توانید از مزایای یک سیستمبه منظور پوشش تمام وظایف روزانه منابع انسانی و نیازهای حقوق و دستمزد و پرسنلی، می

 .مند شویدبهره (کندهای منابع انسانی کمک میکه به فعالیت افزار تخصصینرم)  انسانی

 مدیریت وظایف روتین منابع انسانی (1

ها، بخش منابع انسانی با معضل مواجه است. مدیران این بخش به بهبود محیط کار برای کارکنان تمایل دارند، اما اغلب در بسیاری از شرکت

لی مانند پردازش اطالعات کارکنان و پاسخ به سواالت درگیر هستند. برای رسیدگی به این وظایف اوقات با کاغذ بازی و کارهای اداری معمو

 .استفاده کنند مدیریت منابع انسانی توانند از یک سیستمها میروتین، شرکت
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 بخشد؟وری را بهبود میچگونه سیستم مدیریت منابع انسانی بهره

 

  .دهدکاغذ بازی را کاهش می

 .کندط به عملیات منابع انسانی را حذف میهای مربوبسیاری از کاغذ بازی مدیریت منابع انسانی سیستم

 :فرآیندهای مربوط به

 ،)اطالعات کارمند )تاریخچه استخدامی، مجوز، گواهینامه، آموزش، مهارت، عملکرد و غیره 

 ،استخدام 

 تغییر حقوق و 

 .کندموارد دیگر را استاندارد می

 .بخشدایجاد اسناد را سرعت می

های کارکنان را در یک مکان نگهداری کنند و اسناد را به سرعت بر کند تا تمامی دادهبه مدیران کمک می مدیریت منابع انسانی یک سیستم

های سهام سازی کوهی از اسناد، برنامهمدیران منابع انسانی نیازی به مرتب مدیریت منابع انسانی اساس این اطالعات ایجاد کنند. با سیستم

 .یا سایر اسناد ندارند

  .شودجویی در زمان میموجب صرفه

جویی در کردن تمام وظایف اداری، موجب صرفه با نگه داشتن همه اطالعات در یک مکان امن و با مرتب مدیریت منابع انسانی یک سیستم

 .شودزمان می
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 های کلیدی عملکردنظارت بر شاخص( 2

دهد، چگونه کارکنان و یا کل شرکت به اهداف تجاری خود گیری است که نشان می، معیاری قابل اندازه(KPI) یک شاخص کلیدی عملکرد

تواند این فرآیند را می مدیریت منابع انسانی گیری کنند و سیستمیابند. کسب و کارها باید تنها مسائلی را که واقعا مهم است اندازهدست می

  .کندخودکار 

 :شود، عبارتند ازنظارت می مدیریت منابع انسانی هایی که با سیستمترین شاخصمهم

 .مدت زمانی که فرد در یک موقعیت شغلی بوده است

این است  مدیریت منابع انسانی یابد. وظیفه سیستموریشان کاهش میاگر کارکنان برای مدت زمان طوالنی در یک موقعیت شغلی باشند، بهره

 .اند و زمان الزم برای ارتقاء آنان را، به مدیران یادآوری کنندظارت کنند که چه مدت کارکنان در یک موقعیت شغلی بودهکه ن

 حفظ کارکنان

دهد. هنگامی که یکی از کارکنان کند و ثبات شغلی را در شرکت نشان مینرخ حفظ کارکنان، میزان حفظ کارکنان در یک شرکت را تعیین می

  .رود، برای شرکت هزینه ایجاد کرده و شرکت نیازمند استخدام یک فرد جدید استمی از سازمان

 :مدیریت منابع انسانی سیستم

 کنداستعداد و نظارت بر استراتژی رسمی حفظ کارکنان کمک می به حفظ. 

 دهدوری کلی را افزایش میدر نتیجه بهره. 

 غیبت

 مند به علت بیماری، تاخیر و یا دالیل دیگر در شرکت حضور نداشته است. یک سیستمغیبت نشان دهنده تعداد روزهایی است که یک کار

 .کندرا به صورت موثر و بدون هیچ گونه اشتباهی ردیابی می زمان حضور مدیریت منابع انسانی

 زمان رسیدن به اهداف

 .کندگیری میکند، اندازهاین شاخص، میزان کارایی نیروی کار و مدت زمانی را که یک کارمند برای دستیابی به هدفی مشخص صرف می

 .کندکارکنان را به طور موثری مدیریت می (3

مدیریت منابع  شود. سیستموری کلی میکاهش کارهای اداری تکراری و خودکار سازی بعضی از فرآیندها در یک شرکت باعث بهبود بهره

 .کندها، خودکار کردن گردش کاری و دید کلی با استفاده از نمودار و گراف را آسان میآوری دادهجمع انسانی،

تواند برای بهبود مدیریت کارکنان و گردش کار ارائه دهد، ای را که یک سیستم مدیریت منابع انسانی میهای عمدهدر اینجا ویژگی

 :کنیدمشاهده می
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 مدیریت زمان و حضور

کنند. بدون کند که کارکنان به درستی برای اضافه کاری پاداش دریافت میکند و تضمین میاین ویژگی ساعت کاری کارکنان را ردیابی می

 .نظارت بر این اطالعات بدون از قلم انداختن جزئیات مشکل است ع انسانیمدیریت مناب سیستم

 حقوق و دستمزد

تواند موجب سقوط یک شرکت شود، بنابراین بسیار مهم است که حقوق و دستمزد به خوبی مدیریت شود. یک اشتباهات حقوق و دستمزد می

 .ها اطمینان حاصل کندبندی پرداخت را کنترل و از صحت آنند، زمانها را محاسبه کتواند پرداختیمی مدیریت منابع انسانی سیستم

 

 مدیریت عملکرد

شود. اما زمان و تالش زیادی ها بازخورد داده میگیرد و یک بار در سال به آنمعموال، عملکرد کارکنان به مدت طوالنی تحت نظارت قرار می

توانند به موقع به کارکنان ها میشرکت مدیریت منابع انسانی برای ذخیره تمام این اطالعات در مورد هر کارمند نیاز است. با کمک سیستم

های مدیریت های مرتبط با عملکرد به احتمال زیاد تاثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد. عالوه بر این، دادهزخورد بدهند. ثبت دائمی دادهبا

 .ای و غیره به ما بدهندریزی اهداف حرفهتری درباره پاداش، برنامهتوانند بینش عمیقعملکرد می

 استخدام و جایگزینی

 نی شرکت شما ساده، سریع و کارآمد است؟آیا فرآیند جایگزی

 .همان چیزی است که به آن نیاز دارید سیستم مدیریت منابع انسانی اگر نه،

 :تواند کارایی جایگزینی را با استفاده ازمی مدیریت منابع انسانی یک سیستم

 کنترل فرایند جایگزینی  

 مشخص کردن نقش هر کارمند 

 ها به نظارت بر پیشرفتمجهز کردن شرکت 
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 .بهبود ببخشد

  دهی به کارکنانبهبود سرویس (4

مدرن است. کارکنان اغلب سواالت دقیقی در  مدیریت منابع انسانی افزار سیستمهای مورد نیاز نرمدهی به کارکنان، یکی از ویژگیسرویس

ره منابع انسانی بسیار دشوار است که تمام این سواالت را به صدها کارگر، جداگانه پاسخ مورد شرایط، حقوق، مرخصی، و غیره دارند. اما برای ادا

 .دهد

، مدیریت منابع انسانی افزاردهد. نرمدهی به کارکنان و رضایت کارکنان را افزایش میخودکار، سرویس مدیریت منابع انسانی یک سیستم

 .توانند اطالعات مورد نیاز حود را پیدا کنندکند، که در آنجا میراهم میمعموال برای همه کارمندان حساب کاربری مجزایی ف

 .مقرون به صرفه است( 5

کند. همچنین این جایگزینی، اتوماسیون بر با تکنولوژی خودکار، برای شرکت پول زیادی را ذخیره میاستفاده از جایگزینیِ ورود اطالعات زمان

 .سازدجیتال، از استفاده از کاغذ بی نیاز میشرکت را با ایجاد تمام فرایندهای دی

کارمند است. به طور متوسط، شرکت ما حداقل یک کارمند برای مدیریت  300تا  100فرض کنیم یک کسب و کار متوسط داریم که شامل 

ر کارمند بسیار کمتر از حقوق برای ه مدیریت منابع انسانی دهد، هزینه ماهانه سیستمحقوق و دستمزد ماهانه نیاز دارد. مطالعات نشان می

 .مدیر منابع انسانی است

 این مدیریت برای افراد استخدام جای به اما. دارند نیاز ها همچنین، به یک کارمند برای نظارت و پیگیری فرآیندهای حضور و مرخصیشرکت

 .سازی وظایف مدیریتی استفاده کنندبرای ساده یمدیریت منابع انسان سیستم یک از و دیجیتال صورت به توانندمی کارها و کسب فرآیندها،

  .بردخطاهای انسانی را از بین می (6

  .های غیر ضروری کسب و کار، خطای انسانی استیکی دیگر از علل هزینه

 :خودکار سازی وظایف منابع انسانی

 دهداحتمال اشتباهات معمولی را کاهش می 

 برای جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی بررسی کنندسازد تا کار خود را و کارکنان را قادر می. 

 هاارائه حریم خصوصی و امنیت داده (7

یک گام مهم برای اطمینان از حفاظت اطالعات کارکنان است. یک کارفرما مسئول جلوگیری  مدیریت منابع انسانی گذاری در سیستمسرمایه

به  مدیریت منابع انسانی ها در برابر تهدیدات خارجی است. یک سیستمین دادهاز سو استفاده از اطالعات شخصی کارکنان و محافظت از ا

 .کندحفاظت اطالعات شخصی از هکرها و کاربران غیر مجاز کمک می

تری را برای پردازش حقوق و دستمزد با های امنهمراه با قابلیت پرداخت حقوق و دستمزد، راه مدیریت منابع انسانی عالوه بر این، سیستم

 .دهدها به کمک رمز عبور ارائه میسازی این نوع دادهایمن


