
Систематизація процесів підбору персоналу та пошуку 

талантів у SAP SuccessFactors “під ключ” 

SmartHR Recruiting

пошук потрібних людей



Ми об'єднали кращі світові практики та власний досвід роботи з 

українським і міжнародним бізнесами, щоб мінімізувати час та витрати 

клієнтів на впровадження модулів SAP SuccessFactors.


SmartHR мінімізує час та витрати клієнтів 
на автоматизацію HR-процесів

Ми розробили SmartHR з метою спрощення підбору IT-
рішень для конкретних потреб бізнесу клієнта



SmartHR - це готові комплексні рішення “під ключ”, розроблені з 

урахуванням потреб бізнесу та особливостей різних галузей, містять 

лише необхідні інструменти для автоматизації HR-процесів в компанії.


Про концепцію SmartHR
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Recruiting  в SAP SuccessFactors об’єднує накопичений світовий досвід та знання ключових індустрій, що дозволяє покращити 

процес найму у будь-якій організації. 

які планують 
побудувати ефективну 
трансформацію HR-
процесів: Recruiting, як 
один з необхідних 
базових кроків на 
шляху до успішного 
управління талантами.

які вважають за 
потрібне оптимізувати 
HR-відділ та його 
роботу завдяки 
автоматизації ручних 
процесів. 

які розглядають 
розвиток бренду 
роботодавця, як одну з 
ключових стратегій 
компанії. 

які прагнуть скоротити 
плинність трудових 
ресурсів та 
забезпечити більшу 
лояльність 
співробітників, 
перетворюючи їх в 
амбасадорів бренду. 


які дотримуються 
стратегії HХM в 
управлінні персоналом 
та розуміють, що більш 
задоволені 
співробітники швидше 
досягають свого 
виробничого 
потенціалу.


  для компанійSmartHR Recruiting  



Рекрутери змушені виконувати 

великий обсяг роботи вручну. Це 

знижує їх ефективність - рекрутери не 

можуть обробляти кілька 

інформаційних потоків одночасно й 

листуватися із великою кількістю 

кандидатів. 


Великий обсяг ручної 
роботи

п р о б л е м а  № 3

Беручи до уваги завантаженість 

рекрутерів та HR-менеджерів, українські 

компанії не займаються формуванням 

кадрового резерву. Найчастіше, робота 

HR-департаментів спрямована на 

“гасіння пожеж”.  Наявність кадрового 

резерву дозволила б закривати 20% 

вакансій відразу. 


Відсутність кадрового 
резерву

п р о б л е м а  № 6

Які проблеми 
вирішує 

  
SmartHR 

Recruiting 

При перевантажені заявками, які в 

короткі терміни потребують обробки, 

рекрутери не мають можливості в 

наданні швидкого зворотного зв'язку. 

Кращі кандидати, не дочекавшись 

відповіді, приймають пропозиції від 

конкурентів.  Менеджмент не має 

уявлення, як проходять процеси найму 

в розрізі вакансій. 


Пошук голки в стозі сіна 
п р о б л е м а  № 1

Забагато часу й зусиль рекрутерів 

витрачаються на створення вакансій 

та затвердження кандидатів. 

Ускладнюється комунікаційний процес 

завантаженням керівників за своєю 

основною діяльністю. 


Складна система збору 
інформації й вимог до 
вакансій

п р о б л е м а  № 2

Чи знаєте ви, які канали є для вашої 

компанії найбільш продуктивними та 

залучають якісніші відгуки? У 

традиційній системі найму компаніям 

дуже важко відстежувати ефективність 

каналів. 

Відсутність прозорості в 
ефективності каналів

п р о б л е м а  № 4

При збереженні та обробці даних 

вручну в таблицях Excel виникають 

помилки, ймовірна втрата інформації. 

Керівництво не отримує повної 

аналітичної картини. Автоматизований 

збір даних та єдина платформа для їх 

збереження дозволяє 


уникнути подібної ситуації.  


Помилки в аналітиці 

п р о б л е м а  № 5



Під ключ


*Додатково  клієнтом сплачується обов'язкова щорічна ліцензія на сертифікат брендового url кар'єрного сайту. 

Аналіз існуючих HR-процесів на початку впровадження, надання  рекомендацій.

Налаштування воронки залучення талантів від пошуку до адаптації.

Налаштоване адміністрування кандидата з динамічним присвоєнням статусу.

Налаштована концепція ролей, включаючи набір команд.

Шаблони форм для створення заявок на пошук.

Готова бібліотека з оцінювання кандидатів з налаштованими базовими питаннями, 
рейтинг ABC, оцінка компетенцій. 

Динамічне групування кандидатів.

Формування кадрового резерву з присвоєнням статусів по кожному кандидату.

Відстежування відгуків кандидатів та формування статистики. 

Шаблони листів та сповіщень, налаштування поштової служби компанії та 
автоматизація їх відправлення. 

Налаштування конструктора кар'єрного сайту (1 бренд = 1 сайт = 1 мова). 



 


 Які інструменти пропонує    SmartHR Recruiting  

Створення додаткових шаблонів та листів-
пропозицій 


Для всіх клієнтів 

Б о н у с н і  п р о п о з и ц і ї

Для нових клієнтів (не 
користувачів SAP 
SuccessFactors
Створення додаткових шаблонів та 
листів-пропозицій 

Додатково: створення шаблону профілів 
співробітників 



Понад послуг пакету 


Налаштування реферальной системи оплати

Зміна маршруту узгодження заявки на підбір і пропозиції

Розширення полів для базових шаблонів заявки, відгуку, профілю кандидата і пропозиції

Зміна налаштувань системи прав на поля для шаблонів заявки, відгуку, профілю кандидата.

Налаштування процесу бронювання переговорних кімнат для проведення співбесіди. 

Розширення списку статусів для кадрових резервів.

Зміна налаштувань воронки статусів у відгуку для кандидатів.

Створення внутрішнього кар'єрного сайту на базі CSB (при використанні IAS-авторизації)

Налаштування додаткових мов  у системі  та на на кар'єрному сайті (понад 1 базової мови)

Створення додаткових кар'єрних сайтів для інших брендів компанії (понад 1 базового сайту)

Створення додаткових шаблонів заявки і пропозиції для кандидатів.

Створення додаткових плиток і звітів для модуля підбору персоналу.

Налаштування автоматичного заповнення кадрових резервів кандидатами з кар'єрного сайту.

Розробка дизайну кар'єрного сайту



 


 Додаткові можливості  для клієнтаSmartHR Recruiting  

За вашим запитом 
консультанти Benoy 
проведуть розгортання 
системи відповідно 
вимог бізнесу та  
стратегичних планів 
компанії 



Ініціація 
процесу пошуку 
кандидата

Пошук Інтерв'ю та 
Оцінка 

Пропозиція та 
Контракт

Прийняття на 
роботу

Публікація та 
брендинг 
роботодавця

Процес управління 
відгуками з 
кар'єрного 
порталу 

Аналіз та відбір  
кращих кандидатів 
за допомогою 
динамічного 
групування 
кандидатів

Генерація 
електроних 
документів і їх 
підпис 

*не входить до 

пакету 

Процес адаптації 

 Налаштований процес рекрутинга в системі  SAP SuccessFactors

Затверждення 
пропозиції для 
кандидата 

Процес подання 
заявки та 
затвердження 
вакансії



Термін проєкту 


Вартість проєкту 




2 міс.


35 тис євро








Отримати розуміння, як результати найму лягають у 
загальну стратегію роботи з персоналом.

Відстежувати шляхи залучення кандидатів та розуміти, 
скільки ви витрачаєте на маркетингові заходи в розрізі 
кожного інструменту. 

Нові стратегії найму підвищать рентабельність інвестицій 
(ROI) вашої компанії.

Кращі управлінські рішення - забезпечення ТОП-
менеджменту інформацією та рекомендаціями щодо 
ефективності рекрутингу в компанії завдяки вбудованим 
звітам та прозорій аналітиці. 


Бізнес-вигоди впровадження 

  
SmartHR Recruiting в SAP 
SuccessFactors

Вартість та строк впровадження 
  SmartHR Recruiting 



100% хмарна технологія.


Мобільний додаток.


Оптимізований і автоматизований процес рекрутингу.


Відстеження шляхів та каналів залучення кандидатів. 


Завдяки гнучкому конструктору кар'єрного сайту та автоматизації стандартних завдань рекрутингу,  зменшується навантаження на 

рекрутерів та HR-менеджерів компанії.  


Оптимізація та контроль маркетингових витрат на пошук кандидатів у розрізі кожного каналу та інструменту. 


Зручний доступ до безпечного порталу як для штатних,  так і позаштатних співробітників. 


Шаблони основних процесів: форми заявок/профілів та бібліотек з оцінки кандидатів, листування з кандидатом, планування 

співбесід, надсилання пропозицій, затвердження кандидатів.


Прозора та глибока аналітика, яка дозволяє отримувати дані для формування загальної стратегії з управління талантами. 


Можливість закриття мінімум  20%  вакансій з кадрового резерву. 
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Основні переваги реалізації  SmartHR Recruiting в SAP 
SuccessFactors   



Рекрутери  та HR-менеджери


Відділ  IТ, в тому числі з питань сертифікатів безпеки 

кар’єрного сайту 


Юристи з питань політики конфіденційності 


Відділ маркетингу для розробки дизайну сайту


Готовність стандартизувати і консолідувати чинні процеси 

рекрутингу.



Ресурси зі сторони клієнта

Використання перевіреної методології впровадження SAP-рішень


Аналіз наявних HR-процесів на початку впровадження, надання  

рекомендацій.


Навчання ключових співробітників, включаючи детальні інструкції.


Документація по конфігурації системи.


Технічна підтримка процесу міграції.


Підтримка на етапі введення в експлуатацію.


Впровадження кращих світових практик.





Зобов'язання зі сторони  Benoy


Гарантії  та зобов'язання

За запитом надаються послуги з розробки дизайну 
брендових кар'єрних сайтів клієнта



*за умови надання Клієнтом брендбука та контенту для 
наповнення




Олександр Новицький

Контакти 

sales@benoy.com.ua 


+38 044 585 25 01



Office 404


Smolenska 31-33


Kyiv, Ukraine
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