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Kereskedelmi igazgató
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Néhány szó az Orgware Kft.-ről
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• 1989-ben alapított, dinamikusan fejlődő,
informatikai szolgáltatásokkal foglalkozó
vállalkozás.

• A JDolBer rendszert 1988 óta kifejezetten a
magyar jogszabályi elvárásokra és a magyar
igényeknek megfelelően fejlesztjük.

• A HR és bérszámfejtés teljes területét lefedjük
szoftvereinkkel, a munkaügytől kiindulva a
kibővített HR-en keresztül.

• Több, mint 110 egészségügyi partner.

• Az AEEK a megalakulása óta (Gyemszi) is a
partnereink között.



Szemléletváltás a HR-ben? Igen!
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68 %
A dolgozók 68 százaléka sokkal több web alkalmazást használ, 

mint két évvel ezelőtt.

Forrás: CA elnevezésű IT-s cég felmérése
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97 %
A dolgozók  97 százaléka nem tudná online alkalmazások nélkül 

elvégezni a munkáját.

Forrás: CA elnevezésű IT-s cég felmérése
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Generációk a Facebook
platformjain naponta:

Z: 182 perc
Y: 155 perc
X: 91 perc
BB: 65 perc

Forrás: INOW RESEARCH



Innováció – Paradigmaváltás!
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A kórház, mint a munkavállalók HR partnere? Igen!
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• Innovatív HR megoldások 
biztosítása

• Egyszerű, könnyen követhető 
folyamatok támogatása

• Naprakész dolgozói nyilvántartás

• Kapcsolattartás akár otthonról is

• Mobil applikációk alkalmazása



Pareto-elv?

A tradicionális személyzeti szerepkörben
sok esetben sajnos a „80/20-as szabály”
érvényesül.
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A partnerség egyik alapja

Vonjuk be a dolgozókat!



Orgware - Önkiszolgáló HR rendszer
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A dolgozó önkiszolgáló HR képernyőkön keresztül például áttekintheti a saját
magáról nyilvántartott személyi jellegű adatokat.

Megnézheti például, hogy

• Milyen személyi adatokat tartanak róla nyilván a 
JDolBer rendszerben;

• Mennyi az éves és még kivehető szabadsága.

• Ellenőrizheti a Cafeteria keretét, egyenlegét;
• Leadhatja Cafeteria nyilatkozatát;

• Elérheti a fizetési jegyzékét.

Mindezeken felül még szabadságot is kérelmezhet.



Személyes adatok kezelése
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Elérhetőségek
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Elektronikus bérlap elérése

14



Szabadság adatok áttekintése
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Szabadság kérelmezése
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https://sbs.orgware.hu:38081/login


Szabadság kérelmek elbírálása
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Szabadság kérelmek elbírálása

18



Cafeteria nyilvántartás és nyilatkoztatás
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Okos eszközök támogatása
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Az SSHR – webes önkiszolgáló HR modul gondos és

korszerű tervezése során elértük azt a célunkat, hogy

az információk akár egy mobiltelefonon, vagy egy

táblagépen is megfelelően jelenjenek meg.

Ennek alapján a modul automatikusan alkalmazkodik a

használni kívánt „okos eszköz” jellegéhez annak

érdekében, hogy az adatok minden esetben jól

láthatóak és elérhetőek legyenek.



Eredmény?
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• Számos megspórolt telefon és kérdés

• Papírköltség megtakarítás

• Időmegtakarítás

• Dolgozói elégedettség növelés, partnerség

• Adat bárhol, bármikor

• GDPR megfelelés



Mesterséges intelligencia? Legyünk ebben is partnerek!
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Vajon jó lenne, ha egy munkaidőt és beosztást tervező 
rendszer figyelné pl. hogy:

• Ki szeret együtt dolgozni a másik kollégával?

• Kik a nagycsaládosok?

• Ki szereti a focit?

• Kinek milyen a szabadság kivétellel kapcsolatos 
szokása?
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


