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BHP Consulting to firma świadcząca profesjonalne usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obejmują one zarówno szkolenia i kursy BHP, utrzymanie kompleksowej dokumentacji jak i nadzór
wdrażanych procedur.
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WYZWANIE

Z uwagi na fakt, iż firma działa na terenie całej Polski, a jej pracownicy często przebywają poza biurem,
proces składania wniosków urlopowych musi odbywać się zdalnie. W miarę rozwoju firmy i zwiększenia
zatrudnienia metoda wysyłania wniosków przez wiadomość e-mail generowała coraz więcej problemów.
Proces akceptacji wydłużał się, a wiadomości z wnioskami urlopowymi ginęły się pośród licznych e-maili.

zautomatyzowanie procesu składania wniosków urlopowych
Stworzone przez ARC Consulting rozwiązanie pozwala kompleksowo obsługiwać proces składania
wniosków urlopowych. Dodatkowo pracownicy mogą łatwo sprawdzić ilość pozostałych im do
dyspozycji dni urlopowych. Ich przełożeni nie tylko akceptują (lub odrzucają) wnioski, ale mogą
również łatwiej planować urlopy swoich zespołów, tak aby nie doszło do sytuacji, w której osoby
istotne z punktu widzenia realizowanych zadań były nieobecne jednocześnie.






Ograniczenie czasu obsługi wniosków urlopowych.

Poprawa procesu planowania urlopów dzięki użyciu wykresu Gantta.
Łatwy i szybki eksport raportów z danymi dotyczącymi wniosków urlopowych
W pełni konfigurowalne powiadomienia mailowe informujące o konieczności rozpatrzenia
wniosku (dla przełożonych) lub o jego odrzuceniu lub akceptacji (dla pracowników).

„Od dawna używamy Office 365 i wykorzystujemy
go na wiele sposobów – Yammer służy nam do
komunikacji i wymiany pomysłów, Exchange Online
obsługuje naszą pocztę i kalendarze. Wykorzystanie
SharePoint Online do obsługi procesu wniosków
urlopowych to strzał w dziesiątkę. Pracownicy cenią
sobie fakt, iż wszystkie niezbędne aplikacje są
dostępne w jednym miejscu.”
– mówi Pan Grzegorz Brykała,
współwłaściciel BHP Consulting

„Obsługa aplikacji jest dziecinnie prosta, nie tylko dla
użytkownika
końcowego
ale
również
dla
administratora.
Mogę
dodawać
i
usuwać
użytkowników za pomocą kilku kliknięć, podobnie
nadawać i odbierać im uprawnienia (przełożony,
podwładny itp.). Dodawanie nowego rodzaju urlopu
również nie stanowi problemu, jeśli pojawiłaby się
taka potrzeba.”
– mówi Pan Grzegorz Brykała,
współwłaściciel BHP Consulting

Skontaktuj się z nami!
12 293 43 53
info@arc-consulting.pl

