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Simplifique os processos de RH e 
revolucione os níveis de serviço       
aos funcionários

Visão geral de departamento | Recursos Humanos

O OnBase ® by Hyland possibilita aos funcionários a máxima eficiência ao 
executar tarefas administrativas, acessar informações e iniciar processos de 
aprovação de RH. 

Comece pelas soluções necessárias no momento, como a capacidade de 
armazenar e recuperar documentos eletronicamente. Aproveite-os em todo o 
departamento, à medida que os prazos, o orçamento e as metas permitirem. 
Após iniciar a otimização dos processos, amplie a solução OnBase e automatize 
outras tarefas essenciais, como a confirmação de conhecimento de políticas e 
procedimentos e a integração de novos funcionários.

Gerencie os prontuários dos 
funcionários com eficiência  
e segurança

Aprimore a gestão de 
políticas e procedimentos

Agilize os processos e 
aumente a transparência

Recrutamento
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Administração de políticas 
e procedimentos



Gerencie conteúdo eletronicamente e maximize o tempo          
da equipe
O OnBase permite que RH capture e armazene documentos de funcionários 
eletronicamente, sejam eles digitalizados, recebidos por fax ou por e-mail. 
As organizações eliminam a necessidade de gerenciar várias cópias físicas 
de documentos, reduzindo custos e atrasos em processos, além de assegurar 
que as informações confidenciais dos funcionários sejam protegidas. Como o 
OnBase se conecta ao sistema de informações de recursos humanos (RHIS), 
os funcionários de RH recuperam os documentos e os dados dos funcionários 
permanecendo nas interfaces que já conhecem.

Oferecendo acesso instantâneo a informações através dos aplicativos preferidos 
pelos funcionários, o OnBase minimiza a necessidade de treinamento e permite 
que RH melhore a qualidade dos serviços, com resposta rápida às solicitações 
dos funcionários. Com a redução do tempo gerenciando prontuários, os 
funcionários do departamento de pessoal se concentram em iniciativas de alto 
valor, como a retenção de funcionários e o desenvolvimento profissional.

Suporte a conformidade de políticas, credenciais e mais
O OnBase proporciona um local único para distribuição, confirmação de 
conhecimento e arquivamento de políticas. Com ferramentas para distribuir 
essas informações, todos os funcionários ficam cientes das políticas mais 
recentes, o que apoia as iniciativas de conformidade. RH não precisa mais 
usar planilhas ou outros métodos ineficientes para monitorar manualmente as 
confirmações, possibilitando aos seus funcionários reduzir o tempo dedicado a 
tarefas administrativas.

O OnBase também identifica automaticamente a documentação faltante, 
assegurando que informações como registros de credenciais e verificação de 
antecedentes sejam coletadas e estejam completas. Além disso, manuseia a 
retenção de documentos e o gerenciamento de registros, ajudando organizações 
a cumprirem suas políticas referentes a registros.

Elimine formulários e possibilite processos mais ágeis                
e transparentes
A gestão de funcionários é essencial para o sucesso de qualquer empresa. O 
OnBase ajuda organizações a atingirem suas metas, automatizando tarefas e 
oferecendo um local central para monitorar processos de recursos humanos 
como avaliações, solicitações de férias e tarefas baseadas em formulários. 
Com o OnBase, você substitui processamento manual, automatiza o 
encaminhamento e monitora aprovações. Assim, a gerenciamento de RH é 
simples, seguro e ágil. 

Saiba mais em OnBase.com/HumanResources »
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"O OnBase vai muito além 
de um sistema de RH; é 
um sistema organizacional. 
Se utilizarmos todo o seu 
potencial, ele é capaz de 
eliminar qualquer arquivo 
físico." 

–  Troy Marx, diretor de RH
  Upland Hills Health
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