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SAPانسانیمنابعمدیریتماژول Human Capital Managementمنابعفرایندهایکلیه
بهولماژاین.دهدمیپوششلجستیکومالیهایماژولسایربایکپارچهصورتبهراانسانی
SAPاصلیحوزهسهازیکیعنوان ERPمنابعریزیبرنامهسیستماصلیهایحوزه.باشدمی

منابعریزیبرنامه)مالیحوزه،(MRP1,MRP2,MRP3)تأمینزنجیرهحوزهشاملSAPسازمانی
هایولماژبهبخشایندرکهباشدمیانسانیمنابعریزیبرنامه)انسانیمنابعحوزهو(مالی

SAPانسانیمنابعمدیریتسیستم HRیاSAP HCMشودمیاشاره.



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

Recruitment)جذبمدیریت Management)
ازادهاستفبا.می    سازدفراهمسازماننیازبامتناسبرااستخدامرویهتعریفامکانجذب،ماژول

ولماژ.کردتقسیم    بندیراجذبپروسهدردرگیرافرادمسئولیت    هایووظایفمی    توانماژولاین
کمکلپرسناستخداممورددرتصمیم        گیریومدیریتبهمربوطوظایفتخصیصوتقسیمبهجذب

.می    کند

:کاربردها
متقاضیانبهمربوطداده    هاینمودنوارد▪
درخواست    هادسته    بندی▪
درخواست    هابهمربوطمکاتباتانداختنجریانبه▪
متقاضیانمیانازانتخابوانتخابمراحلاجرای▪
Masterانتقال▪ Dataپرسنلیاطالعاتنگهداریبخشبهمتقاضی(ماژولPA)

:مزایا
آیندهپست    هاییاموجودپست    هایبرایمناسبکارمتقاضیاناستخداموانتخاب▪
(مراسالتومکاتباتوضعیت،پیگیریمالقات،قرارمانند)جذببامرتبطفرآیندهایازپشتیبانی▪
پرسنلتکراریاطالعاتحذف▪
گزارش    هاازاستفادهباجذبفرآیندهایموفقیت    آمیزاجرایکنترل▪
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پرسنلیاطالعاتمدیریت
(Personnel Administration)

فراوانیداده    ایواطالعاتیساختارهایازPAماژول
پرسنلاطالعاتارزیابیورسانیبه    روزذخیره،جهت
اطالعاتنگهداریماژولایناصلیهدف.می    بردبهره

سایرفعالیتبرایبستریآوردنفراهموپرسنل
یارزیابدستمزد،وحقوقزمان،مدیریتمانندماژول    ها
.می    باشدغیرهوعملکرد

:کاربردها
نلپرسکاریوپرسنلیمشخصاتتمامینگهداری▪
پرسنلیاحکامانواعصدور▪
سلسلهاساسبرپرسنلطبقه    بندینگهداری▪

موجودسازمانیمراتب
وردکارکمحاسبهبرایالزماطالعاتنگهداریوثبت▪

پرسنلدستمزدوحقوقیا

:مزایا
سازمانیچارتمدیریتماژولباکاملیکپارچگی▪

(Organizational Management)،مدیریت
Performance)عملکرد management)،وحقوق

Time)زمانمدیریتو(Payroll)دستمزد

Management)درپرسنلیاطالعاتطبقه    بندی
هبسریع    تردسترسیمنظوربهمختلفگروه    های
نیازموردداده    های

فاکتورهایاساسبرپرسنلطبقه    بندیامکان▪
قراردادهایوگروه    هاخدمت،محلهمچونمختلفی

کاری
جودوعدمیاوهم    پوشانیبودنمجازتنظیمقابلیت▪

موجوداطالعاتانواعبرایجداگانهصورتبهآن

سازمانیچارتمدیریت
(Organizational Management)

اصلیماژول    هایازیکیسازمانیچارتمدیریت
درانسانیمنابعمدیریتکارکردهایاجرایبرای

SAPمتمایکپارچه    سازیدرمهمینقشومی    باشد
اتامکان.می    کندبازیانسانیمنابعحوزهماژول    های

مدیریتوایجادامکانماژول،ایندرموجود
وگروهشاملشرکتیکسازمانیساختار

،سمت    هاونقش    هاسازمانی،مختلفدپارتمان    های
.می    باشدکاریمراکزووظایفمشاغل،

:کاربردها
سازمانیچارتنگهداریوتعریف▪
هبآن    هاتخصیصواحرازشرایطووظایفتعریف▪

پرسنلسمتوشغل
سازمانیواحداجزاءبینروابطتعریف▪

:مزایا
ماژول    هاسایرباکاملیکپارچگی▪
سطحNتاسازمانیچارتتعریف▪
قبلیسازمانیچارتسوابقنگهداری▪
واسمت    هاساسبردسترسی    هاتعیینبهکمک▪

سازماناشخاصیا
سازمانهایWorkflowسازیپیادهبرایمبنایی▪
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)Employee Self-Service

Masterاطالعاتبهمی توانندافراددرآنکهاستانعطاف پذیریسیستم Dataدروباشندداشتهدسترسیخود
ومرخصیدرخواست هایقبیلازخوددرخواست هایانواعپرسنلسیستم،ایندر.دهندتغییرراآننیازصورت

خودیداده هاوروددرافرادسیستمیچنیندرکهکردادعامی توانبنابراینمی    کنند،ارسالوبطریقازرامأموریت
.بودخواهندسهیم

:کاربردها
جاریفرآیندهایبهتوجهبا(.....ومأموریتمرخصی،)پرسنلیدرخواست    هایبرایکارگردشتعریفامکان▪

سازمان
شخصیاطالعاتایجادودسترسی▪
مرخصیومأموریتخروج،وورودقبیلازکارکردیاطالعاتتغییروایجادامکان▪
لزومصورتدرآنتغییریاوکنسلیاتأییدبرایدرخواست هاارسال▪
کارکردفیشبهدسترسی▪
حقوقیفیشبهدسترسی▪
مربوطهمسئولتوسطدرخواستردیاتأییدامکان▪

:مزایا
الینآنصورتبهخودپرسنلیاطالعاتازپرسنلگزارش    گیریومشاهدهامکان•
خودمجموعهزیرپرسنلازمدیراننیازموردگزارش    هایارائهامکان•
Manager’sبهدسترسیبامربوطهمدیرانتوسطپرسنلمدیریتکاراییافزایش• Desktop

محورکاغذفرآیندهایحذف•
کارکردیاطالعاتثبتقبیلازپرسنلیفعالیت هایانجامباالترسرعت•
پرسنلبهانسانیمنابعازاطالعاتورودصحتمسئولیتواگذاری•
خطاشدنکموپرسنلیاطالعاتدقترفتنباال•
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آموزشمدیریت
(Training and Event Management)

دوره    هایبرنامه ریزیوبهینهمدیریتامکانکهمی    باشدSAPقدرتمندماژول    هایازیکیآموزشمدیریتماژول
    گیریگزارشقابلیتبهتوجهباماژولاینازاستفاده.می    آوردفراهمخوبیبهراموجودکنفرانس    هایوآموزشی

رکت    هاشآموزشیبرنامه    هایمدیریتبهبوددرموثرروشیعنوانبهجلسات،نتایجزمینهدرارزیابیهمچنینو
.می    گرددسریعرسانیاطالعوزماندرصرفه    جوییباعثوبوده

:کاربردها
تقاضامیزاناساسبرجلساتمجددبرگزاریحتییاوکردنکنسلرزرو،رزرو،پیشامکان▪
خودکارصورتبهآموزشیدورهمنابعتخصیص▪
مالیماژولبهآنارسالودورههزینه    هایمحاسبه▪
سازمانازخارجکنندگانشرکت    برایصورت    حسابارسال▪
آنبهافراددسترسیوآموزشیبروشورهایتهیه▪
...واساتیدشرکت    کنندگان،بهآموزشیدورهبرگزاریمورددراطالع    رسانیمدیریت▪
افرادبرایآندادنقراردسترسدروپیش    نیازهاتهیه▪
فردییاوگروهیصورتبهرزروامکان▪
شرکت    کننده    هاواساتیددوره    ها،ارزیابیآوردنفراهم▪
نیازموردگزارش    هایکلیهدریافتامکان▪

:مزایا
ادمومدیریتوزمانمدیریت،پرسنلتوسعهمدیریت،سازمانیچارتمدیریتماژولباکاملیکپارچگی▪
آموزشینیازمندی    هایبهتوجهباآیندهدردوره    هابرنامه    ریزیامکان▪
پرسنلیتوسعهبرنامه    هایبهتوجهباپرسنلقابلیت    هایمدیریتامکان▪
خودنیازمندی    هایبهتوجهباESSطریقازکارمندانتوسطدورهرزروامکان▪
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Time)زمانمدیریت Management)

محاسبهوپیگیریورود،امکانآنطریقازکهاستانسانیمنابعحوزهدرSAPکلیدیماژول هایاززمانمدیریت
تاشدهتقلمندستمزدوحقوقمحاسبهسیستمبهاطالعاتاینسپسمی    شود،فراهمپرسنلکارکردبامرتبطاطالعات

.شودمحاسبهپرسنلخدماتجبران
:کاربردها

چرخشیکاریشیفتتعریفامکان•
کاریمختلفتقویم    هایتعریفامکان•
اینترنتیاCATsساعت،کارتدستگاهازخروجووروداطالعاتورودامکان•
OnصورتبهخروجوورودوروزانهکارکردMonitoringوکنترلامکان• Line

Payrollبهحقوقیآیتم    هایارسالومحاسباتاجرای•

درخواست    هاوشخصکارکردوکاریشیفت    هایتعاریفبهتوجهباکارکردمحاسبهامکان•
کارکردفیشارائه•

:مزایا
...وکاریمراکزسازمانی،واحداساسبرپرسنلشدهانجامکارارزیابیامکان•
پرسنلبودندسترسدرمیزانتعیینامکان•
...وماهیانههفتگی،بازه    هایدرکاریمراکزدرپرسنلشیفتبرنامه    ریزیامکان•
انسانیمنابعماژول    هایسایرولجستیکپروژه،مدیریتسیستمموجودی،مدیریتماژول    هایبایکپارچگی•
منفیومثبتمدیریتروش    هایازپرسنلکارکردمدیریتامکان•
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انسانینیرویتوسعهمدیریت
(Personnel Development)

کییسازمانهادرانسانینیرویحفظجهتریزیبرنامه
سیستمواستسازمانیهرهایدغدغهترینمهماز

SAPکهاستکردهارائهراماژولیمنظوربدین
رقراانسانیمنابعمدیراناختیاردررازیرامکانات
:میدهد

شغلیمسیرتعریفامکان▪
گاهجایبهرسیدنبرایبرنامهانواعتعریفامکان▪

آموزش،کارحینآموزش)شدهتعریفشغلی
(....وشغلیگردش،سمیناراستاندارد،

یارزیاب)مختلفهایارزیابیانجاموتعریفامکان▪
(....،درجه360،آموزشی

جانشینشرایطتعیین▪
شینجانیاپستیکبرایفردترینمناسبانتخاب▪
نفریکبرایپستترینمناسبانتخاب▪
پروریجانشینبرایآموزشیریزیبرنامه▪
شغلیجایگاهبهرسیدن▪

سفرمدیریت
(Travel management)

ماژولاینازپرسنلهایماموریتمدیریتجهت
:استزیرهایقابلیتدارایوشودمیاستفاده

سفرریزیبرنامه▪
سفرمدارکثبت▪
سفرواقعیهایهزینهمحاسبه▪
.....وهتلوبلیطکنسل/رزرو▪

پرسنلعملکردمدیریت
(PerformanceManagement)

هبراامکاناینداینامیککامالصورتبهفوقماژول
راخودمجموعهزیرپرسنلبتوانندکهدهدمیمدیران
بارتعسیستماینهایقابلیتازبرخیکنندارزیابی

:ازاست
پرسنلهربرایاهدافتعریف▪
ارزیابیوگیریاندازهپارامترهایتعریف▪
دهشتعریفاهدافبهرسیدنبرایفعالیتتعریف▪
پیشرفتثبت▪
ومدیرارزیابی،360)ارزیابیانواعانجامامکان▪

...)
پرسنلعملکردکردنمونیتورامکان▪

پرسنلیهزینهمدیریت
(Personnel Cost Planning)

بامرتبطهایهزینهریزیبرنامهومدیریتجهت▪
.دمیشواستفادهماژولاینازسازمانهرپرسنل

:ازاستعبارتسیستماینامکاناتازبرخی
هزینهریزیبرنامه▪
متفاوتسناریوهایتعریف▪
هادادهآوریجمع▪
اجرا▪
▪Personnel Cost Planning Run
سناریوانتخاب▪
دپارتمانهربرایآنمدیریتوبودجهتعیین▪




