Primeiros passos com aplicativos móveis para RH

O caminho
para o sucesso
Descubra o caminho para o sucesso com
aplicativos móveis para RH no ebook
www.sap.com/mobile/HRebook
e aplicativos móveis para RH da SAP em
www.sap.com/mobile/hr
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Identiﬁque um grupo especíﬁco
para teste, como:
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• Executivos seniores
• Equipes externas
• Gerentes de linha / gerentes de projeto
• Gerentes de seleção e contratação
• Parceiros de negócios de RH

Identiﬁque um ou dois aplicativos
móveis com o maior valor agregado
e pelo menor preço.
Escolha entre:

Cruze a linha de chegada num
piscar de olhos.
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• Férias e solicitações de licença
• Relatórios de despesas
• Controle de faltas e atrasos
• Informações de salário
• Dados e estatísticas para a gerência
• Recrutamento e contratação
• Colaborador iniciante
• Vídeos de aprendizagem just-in-time
• Entendimento organizacional
• Atualizações de informações pessoais
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Priorize áreas com baixo investimento
e rápido retorno, considerando:
• Há um grande número de colaboradores
que viajam com frequência?
• É um grupo especíﬁco ligado a projetos
de clientes diferentes?
• Sua empresa está passando por um
período de rápido crescimento com várias
posições a serem preenchidas?

3 Benefícios do RH móvel
1. Aplicativos móveis auxiliam na contratação
e retenção de colaboradores
2. Aplicativos móveis agilizam processos
e ﬂuxos de trabalho relacionados a RH
3. Aplicativos móveis unem colaboradores
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Um programa-piloto de sucesso
é o primeiro passo para viabilizar
a implantação de futuros aplicativos
móveis para RH, com objetivos mais
ambiciosos, uma base de usuários
expandida e funcionalidades
aprimoradas.

Le aziende che pianiﬁcano di
fornire ai dipendenti l′accesso
ai dati HR ed HCM attraverso
dispositivi mobili entro il 2013
(Bloomberg Businessweek Research
Services, 2010)

de executivos de RH em
empresas de grande porte
dizem que a produtividade dos
colaboradores melhorou com
a implementação do RH móvel
("Mobile HR Solutions: Connecting &
Empowering Your Workforce",
ADP Research Institute, abril de 2011)

