
Ефективне управління продуктивністю співробітників в SAP SuccessFacrors, за 

допомогою безперервного навчання, оцінювання та зворотного зв'язку

SmartHR Performance & Goals

узгодженість  цілей співробітників із стратегією



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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Performance & Goals  в SAP SuccessFactors об’єднує накопичений світовий досвід та знання ключових індустрій, що дозволяє 

покращити процес найму у будь-якій організації. 

які прагнуть залучати  
новаторські і натхненні 
кадри, які мотивовані 
підвищувати свою 
продуктивність. 

які вважають за 
потрібне 
трансформувати 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 HXM в 
управлінні персоналом 
та розуміють, що більш 
замотивовані 
співробітники швидше 
досягають свого 
виробничого 
потенціалу.


  для компанійSmartHR Performance & Goals  



Відстежують власний прогрес і самостійно управляють таймингами.

Отримують швидкий зворотний зв'язок від колег та керівників.

Мають статистичні дані про свою продуктивності, аналізують і підвищують свої показники.

Надихаються брати на себе відповідальність за виконувану роботу та активно досягають 
кар'єрних амбіцій, завдяки прозорої та зрозумілої системи цілепокладання.

Мають мобільний доступ до інформації й швидко реагують на завдання.

Постійно навчаються та підвищують кваліфікацію. 


Співробітники 

З А В Д Я К И  S M A R T H R  P E R F O R M A N C E  &  G O A L s

Відстежують прогрес команди в досягненні цілей.

Швидко надають зворотний зв'язок в режимі реального часу.

Проводять більш ефективні управління і перевірку продуктивності команди.

Вимірюють показники відповідно до продуктивності співробітників згідно цілей і завдань компанії.

Контролюють деталі процесів в режимі реального часу і допомагають поліпшити майбутні 
результати співробітників ще на етапі виконання завдань.

Оперативно оцінюють результати виконання задач і вчасно вносять коригування.




Керівники відділів

З А В Д Я К И  S M A R T H R  P E R F O R M A N C E  &  G O A L s

Створюють сприятливу корпоративну 
культуру для взрощування амбіцій 
співробітників і підтримки їх розвитку, що 
в кінцевому підсумку, приводить бізнес 
до успіху.

Створюють корпоративну структуру для 
залучення молодих кадрів, в тому числі.

Просувають культуру зворотного зв'язку 
в компанії і покращують розвиток 
кожного окремого співробітника, 
допомагають розкрити потенціал.

Відстежують процеси виконання цілей і 
проводять превентивні заходи в режимі 
реального часу.

Координують  керівників відділів у 
питаннях забезпечення ефективного 
коучингу.

Узгоджують індивідуальні цілі 
співробітників з бізнес-цілями та 
основними цінностями компанії.




HR-лідери 

З А В Д Я К И  S M A R T H R  

P E R F O R M A N C E  &  G O A L s



Під ключ


Квартальний план цілей з налаштованими полями: Доступи, Назва цілі, 
Метрика, Вага цілей, Дата початку, Терміни виконання, Статус.

Налаштування каскадування цілей - «дроблення» загальних цілей до 
конкретних заходів і їх делегування виконавцям. Цілі можливо каскадувати в 
рамках одного плану.

Автоматизовані шаблони листів про створення / зміну / видалення цілей.

Налагоджена оцінка 360 Reviews дозволяє поєднувати самовідзив з 
анонімної оцінкою колег та зовнішніх джерел, щоб отримати найбільш повне 
уявлення про продуктивність співробітників у вашій організації.

Налаштування схеми (воронки) оцінки співробітників по цілям, оцінки 360 
Reviews.

Автоматизовані шаблони маршрутів оціночних форм і шкали оцінки.

Налаштування безперервної результативності співробітників. 




 


 Які інструменти пропонує    SmartHR Performance & Goals  

Налаштування  планів і форм в 
мобільному додатку

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

Cтворення шаблону профілей 
співробітників 

Налаштування ролей  співробітників



Понад послуг пакету 


Додаткові статуси плану цілей 

Налаштування прав в плані цілей

Поля для цілей

Кроки маршруту оціночної форми

Секції оціночної форми

Додаткові шкали оцінки

Налаштування маркерів для безперервної результативності

Локалізація та налаштування шаблонів листів




 


 Додаткові можливості  для клієнтаSmartHR Performance & Goals  

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



Запуск 
оціночної 
форми

Оцінка 
співробітника

керівником 

Зустріч 1:1 зі 
співробітником

Аналіз 
оцінювання 
керівником 

Електронна 
підпис 
керівника

Зустріч 1:1 

з керівником

Ознайомлення 
співробітника з 
оцінками

Електронна 

підпис 
співробітника

 Налаштований процес  оцінювання співробітника за цілями в 
системі  SAP SuccessFactors

Самооцінка 
співробітника



Термін проєкту 


Вартість проєкту 




2 міс.


35 тис євро








Отримати розуміння, наскільки ваші співробітники 

сприяють успіху бізнесу.


Постійний моніторинг і контроль продуктивності 

співробітників дозволить швидше адаптуватися до змін в 

конкуренції і досягти сталого зростання компанії.


Всі співробітники працюють над цілями, які відповідають 

загальній стратегії розвитку бізнесу.


Управління продуктивністю співробітників, орієнтоване на 

цілі бізнесу.


Бізнес-вигоди впровадження 

  
Performance & Goals в SAP 
SuccessFactors

Вартість та строк впровадження 
SmartHR Performance & Goals



100% хмарна технологія.


Мобільний додаток.


Оптимізований і автоматизований процес управління продуктивністю співробітників.


Автоматизоване планування цілей і розвитку для кожного співробітника.


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


Готові шаблони основних форм для оцінювання співробітників та листування.


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


Відстеження прогресу з досягнення цілей співробітників у режимі реального часу. 


Налаштовані різноманітні функції зворотного зв'язку для підвищення продуктивності співробітників.  


Каскадування цілей у розрізі конкретних заходів і їх делегування виконавцям.  


Збалансована система показників дає можливість оперативно оцінювати результати виконання стратегії і вчасно її коригувати.
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Основні переваги реалізації  SmartHR Performance & Goals в 

SAP SuccessFactors   
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HR Business Partner 


НR-менеджери


CIO  та відповідальний  IТ-менеджер. 


 Юристи з питань політики конфіденційності 


Відділ маркетингу для розробки дизайну сайту


Готовність стандартизувати і консолідувати чинні HR-

процеси. 



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



Олександр Новицький

sales@benoy.com.ua 


+38 097 118 92 18



Office 404


Smolenska 31-33


Kyiv, Ukraine


Контакти 
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