
Утримання ключових співробітників та успішне планування наступництва в 

SAP SuccessFactors “під ключ”




SmartHR Succession & Development

розвиток потенціалу співробітників 



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.
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Succession & Development  в SAP SuccessFactors об’єднує накопичений світовий досвід та знання ключових індустрій, що дозволяє 

покращити процес найму у будь-якій організації. 

які розглядають 
утримання ключових 
співробітників  та 
виховання лідерів 
всередині компанії,  як 
одну з ключових 
стратегій. 

які планують 
побудувати ефективну 
трансформацію HR-
процесів та розуміють, 
що люди в компанії - це 
найвища цінність. 

які прагнуть уникнути 
браку талантів ,  
забезпечити кар'єрне 
зростання та бажання 
розвиватися разом з 
компанією.

які прагнуть 
заздалегідь  визначати 
наступників на всі 
важливі посади та 
цілеспрямовано 
готувати їх до 
майбутніх ролей.


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


  для компанійSmartHR Succession & Development  



Які проблеми 
вирішує 


  

SmartHR 
Succession & 
Development  

закриття вакансій з 

власного пулу талантів та 

забезпечення більшої 

лояльності співробітників.

80%


Утримати ключових 
співробітників та 
виховати лідерів 
всередині компанії, – 
одна з ключових 
стратегій.

Уникнути браку 
талантів, забезпечити 
кар’єрне зростання 
співробітників та 
бажання розвиватися 
разом з компанією.

Визначати наступників 
на всі важливі посади 
заздалегідь та 
цілеспрямовано 
готувати їх до 
майбутніх ролей.

Побудувати ефективну 
трансформацію HR-
процесів: люди в 
компанії – це найвища 
цінність.

Концепція SmartHR Succession & 
Development у SAP SuccessFactors 
допомагає компаніям мінімізувати 
ризики, розвиваючи таланти, необхідні 
для досягнення сьогоднішніх бізнес-
цілей, забезпечуючи при цьому 
можливості навчання та планування, 
необхідні для підтримки майбутнього 
зростання.
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Ви заздалегідь плануєте 
відповідні заходи з 
розвитку співробітників, в 
тому числі наступників.


Ви отримуєте прозору та 
глибоку аналітику, яка 
дозволяє отримувати 
дані для формування 
загальної стратегії з 
управління талантами. 


Ви використовуєте 
порівняльні критерії, щоб 
забезпечити об'єктивну і 
точну оцінку 
співробітників.

Ви знаходите відповідних 
наступників на всі важливі 
посади та цілеспрямовано 
готуєте їх до майбутніх 
ролей.


Ви залучаєте 
співробітників за 
допомогою значущих 
можливостей кар'єрного 
зростання, усуваєте 
прогалини в талантах і 
виховуєте лідерів 
всередині компанії.

Ви реалізовуєте HR-
стратегію вашої компанії в 
довгостроковій 
перспективі.




Завдяки
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Під ключ


Налаштування Плану розвитку співробітників:  статуси плану та поля (Доступи, Мета розвитку, Метрика, Рекомендовані дії 
співробітника, Дата початку, Терміни виконання, Статус, Компетенції, Призначення, Вага цілі).

Налаштування кар'єрної відомості - інструменту, який відображає кар'єрний шлях та розвиток співробітника. Автоматичне підтягування 
ролей.

Оцінка готовності співробітників за компетенціями:  налаштовані  маршрути оціночної форми готовності та шкали оцінки компетенцій 
співробітників. 

Автоматизовані шаблони листів про створення / зміну / видалення цілей.

Картки талантів, що включають: інформацію про співробітника, номінації (на роль або в пул талантів), результативність та потенціал, 
компетенції і цілі, географічна мобільність, мовні навички, результативність *, потенціал *, можливість просування *, освіта. 

Функціональна кар'єрна драбина, яка відображає кількість компетенцій і навичок необхідних, щоб вступити в посадову роль, кількість 
претендентів на певну роль тощо.

Готові програми менторства для навчання та надбання досвіду від колег.

Налаштування організаційної схеми наступності. Форми для автоматичного формування пулів талантів в компанії. 






 


Які інструменти пропонує   SmartHR Succession & Development     



Понад послуг пакету 


Додаткові статуси Плану розвитку.


Налаштування прав у Плані розвитку.


Поля для цілей у Плані розвитку.


Поля для картки таланту.


Налаштування кар'єрних сходів.


Створення додаткових програм менторства.


Створення додаткових пулів талантів.


Додаткові поля для пошуку талантів.


Локалізація листів.




 


Додаткові можливості  
для клієнта

SmartHR Succession & Development  
 

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

 Cтворення шаблону профілей 

співробітників

 Налаштуання полей для пошуку 

потенційних співробітників всередині 

компанії

Для всіх клієнтів 

Б о н у с н і  п р о п о з и ц і ї  

в  п а к е т і  



Термін проєкту 


Вартість проєкту 




2,5 міс.


37,5 тис євро








Відстеження шляху кожного співробітника - від досвіду 

роботи, знань, успіхів й до досягнення цілей.


Чітке розуміння стратегічних потреб в кадрах і можливість 

знаходити наступників всередині компанії.


Цілеспрямована підготовка наступників до майбутніх ролей 

за рахунок готових карєрних воронок.


Утримання ключових співробітників та уникнення браку 

талантів за рахунок мотиваційних програм та 

сформованого пулу талантів. 


Бізнес-вигоди впровадження 

  
Succession & Development в SAP 
SuccessFactors

Вартість та строк впровадження 
SmartHR Succession & 
Development 



100% хмарна технологія.


Мобільний додаток.


Оптимізований і автоматизований процес управління наступністю та розвитком співробітників в компанії.


Управління індивідуальним розвитком і кар'єрними планами співробітників.


Виявлення та управління ключовими позиціями та персонами.


Пошук талантів в масштабах компанії.


Сценарії графічного порівняння даних про таланти в різних групах співробітників.


Готові програми менторства і навчання співробітників.


Готові шаблони основних форм для оцінювання співробітників та листування.


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


Прозора та глибока аналітика, яка дозволяє отримувати дані для формування загальної стратегії з управління талантами. 
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Основні переваги реалізації  SmartHR Succession & Development 
в SAP SuccessFactors   
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НR-менеджери.


Відділ  IТ.


Юристи з питань політики конфіденційності.


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



Олександр Новицький
Account Sales Executive

Контакти 

sales@benoy.com.ua 


+38 097 118 92 18


