
Indução

Dê as boas-vindas a novos 
funcionários com um 
procedimento de indução 
simples e tranquilo

Solução para Recursos Humanos

Informações básicas

Um cenário com o qual muitas pessoas estão familiarizadas é comparecer ao primeiro dia de 
trabalho e a empresa não parece estar pronta para você. Você senta em uma mesa de escritório 
vazia e durante as semanas seguintes, tudo o que você precisa para o seu novo trabalho 
lentamente começa a ser enviado para você: seu telefone, PC, login de rede, acesso a email e com 
sorte, você será pago em dia. 

Com frequência isso pode ser uma realidade para várias organizações. O OnBase pode ajudá-lo a ter 
todos os elementos prontos que um novo funcionário precisa desde seu primeiro dia de trabalho. 

 Os desafios

•	 A	organização	perde	dinheiro	durante	este	período	ineficiente

•	 O	impacto	negativo	no	funcionário	que	em	seu	primeiro	dia	pensou	que	estava	
entrando	em	uma	empresa	profissional	e	organizada

•	 O	impacto	nos	outros	funcionários	envolvidos	no	processo	que	precisam	parar	o	que	
estão fazendo para assegurar que este novo funcionário possa trabalhar de forma 
eficiente

A solução 

As	soluções	OnBase	para	RH	permitem	às	organizações	capitalizarem	em	métodos	que	eliminam	
custos desnecessários e adicionam valor. 

Reduza esforço desnecessário em cada etapa
Um gerente simplesmente preenche um formulário eletrônico na intranet da empresa e o envia 
através de e-mail. Isso irá detalhar o novo funcionário e através de uma série de caixas de seleção 
indicar	o	que	eles	precisam	para	começar	a	trabalhar:	PC	ou	laptop,	linha	de	telefone	fixa	ou	
móvel,	os	aplicativos	necessários,	nível	de	segurança,	necessidades	de	treinamento,	etc.	Em	
seguida,	alinhado	com	os	níveis	de	serviço	definidos,	todos	os	membros	da	equipe	receberão	uma	
notificação	(e	lembretes	se	necessários)	sobre	o	futuro	novo	funcionário	e	o	que	eles	precisam	
fazer a tempo para sua indução.

•	 O	novo	funcionário	estará	trabalhando	rapidamente	e	da	forma	mais	eficiente	possível

•	 O	seu	gerente	pode	facilmente	obter	atualizações	de	status	e	colaborar	com	colegas	
para assegurar que quaisquer consultas serão resolvidas

•	 As	pessoas	responsáveis	por	configurá-las	não	precisam	parar	o	que	estão	fazendo	
para ajudar o “novato”

Atualize todos os sistemas internos automaticamente
A	falta	de	integração	do	sistema	leva	a	entrada	de	dados	duplicada	e	tempo	de	pesquisa	
desperdiçado. Isso também aumenta o risco de erros e adiciona muito tempo a processos 

Soluções OnBase para RH - 
Indução

Automatize	o	processo	de	indução	
de equipe com o aplicativo 
OnBase Induction e assegure que 
os novos funcionários recebam o 
processo de indução que você e 
eles desejam.

 “Um percentual de 4% de novos 
funcionários deixam seus 
empregos após um primeiro dia 
desastroso”
 – Reed Consulting



de negócios. Mesmo assim, as iniciativas de integração com frequência param devido ao 
alto	custo	de	codificação	personalizada,	infraestrutura	e	manutenção	contínua	de	TI.	Isso	
pode ser mudado:

•	 Elimine	entrada	de	dados	redundante	e	tarefas	mundanas	através	de	interação	
simples, permitindo a atualização automática de sistemas como folha de pagamento, 
aplicativos de segurança, etc.

•	 Encerre	facilmente	o	sistema	ou	acesso	local	através	da	inicialização	de	um	único	
processo.

Proteja um local acessível para armazenar todos os dados relacionados a funcionários
O aplicativo de indução forma a base para um registro seguro de todos os dados 
relacionados a funcionários, sejam imagens digitalizadas, documentos do Microsoft 
Office,	emails	ou	qualquer	outra	forma	de	conteúdo	eletrônico.	O	aplicativo	OnBase	
Induction abre caminho para a implantação de soluções OnBase adicionais para RH, 
assegurando que:

•	 As	informações	do	funcionário	possam	estar	disponíveis	para	qualquer	pessoa	que	
precisa	delas	e	principalmente,	quem	tem	as	permissões	apropriadas	para	vê-las.	A	
tecnologia	de	criptografia	e	assinatura	digital	também	pode	ser	usada	para	fornecer	os	
mais	altos	níveis	de	segurança	digital	quando	necessário

•	 A	manutenção	de	dados	pode	estar	sujeita	a	regras	consistentes	de	gerenciamento	
de registros assegurando que a organização atenda as exigências de conformidade, 
reduzindo	bastante	a	probabilidade	de	litígio	por	parte	do	funcionário

•	 O	tempo,	os	custos	e	os	riscos	associados	com	o	armazenamento	de	conteúdo	
físico	são	reduzidos	fornecendo	um	retorno	bastante	real	no	investimento	e	uma	
aprimoração da imagem da organização

Por que o OnBase?

Compreendemos que administrar funcionários, seus recursos mais importantes, é 
vital para o sucesso da sua organização. É por isso que o OnBase integra-se com seus 
sistemas de RH mais importantes para que você possa aproveitar ao máximo o software 
no	qual	já	investiu.	Os	processos	nunca	ficam	mais	lentos	devido	a	informações	ou	papel	
ausente e são aprimorados usando o OnBase Workflow.

 “Praticamente 90% dos novos 
funcionários tomam a decisão de 
permanecer em uma empresa 
durante os seis primeiros meses 
de trabalho”
	–	The	Aberdeen	Group
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