Agiliza a criação, aprovação
e distribuição de políticas
Facilita o acesso a
documentos a revisar
Apoia iniciativas de
conformidade por meio
do monitoramento de
confirmações
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Aprimore a gestão de políticas
e procedimentos e reforce a
conformidade

Com a solução OnBase Policies and Procedures, o departamento de Recursos
Humanos (RH) cria, distribui e monitora as confirmações de funcionários
relativas a políticas e procedimentos, além de reduzir as tarefas administrativas
associadas ao arquivamento, cópia e envio de documentos.
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Gerencia com eficácia a criação, aprovação e
distribuição de políticas
O OnBase possibilita que as organizações agilizem a criação e a aprovação de
políticas, monitorando automaticamente todas as atualizações e revisões. Com uma
interface fácil de usar, a equipe de RH rapidamente envia notificações a toda a força
de trabalho ou a grupos específicos com links para a documentação de políticas
no OnBase. A distribuição eletrônica de documentos feita pelo OnBase elimina a
necessidade de distribuir cópias físicas manualmente.
Quando há mudanças no contexto de negócios da organização, as revisões nas
políticas são feitas diretamente no OnBase, e todos os funcionários afetados são
notificados simultaneamente. Isso agiliza a distribuição, impõe a necessidade de
confirmação em tempo hábil, além de reduzir o risco de erros e omissões.

Proporciona aos funcionários acesso simples e central a políticas e
procedimentos
Com todos os documentos de políticas, vídeos de treinamento e demais conteúdo
de apoio armazenados em um único local no OnBase, as organizações melhoram o
acesso dos funcionários a informações essenciais e possibilitam que confirmações
e revisões sejam feitas com facilidade. Por meio de várias opções de acesso seguro,
como navegador de web, portal online, aplicações de negócios e até quiosques
autônomos, os funcionários fazem login no OnBase para acessar todo o conteúdo
relacionado a políticas. Os funcionários confirmam com apenas um clique as
políticas novas ou atualizadas e, quando a necessidade surge, têm acesso imediato a
todos os documentos lidos anteriormente.
Para auxiliar as organizações globais e suas forças de trabalho, o OnBase oferece
ao RH ferramentas para publicar mídia e documentos sobre políticas essenciais em
vários idiomas. Além de contribuir para o aumento de produtividade, uma força de
trabalho bem-informada apresenta menos riscos. Quando os funcionários estão
cientes das políticas mais atuais, as organizações aumentam a conformidade com as
diretrizes da empresa, com padrões do governo e com regulamentos do setor.

Apoia as iniciativas de conformidade por meio do monitoramento
automático da confirmação de conhecimento
A solução OnBase para políticas e procedimentos apoia tanto as iniciativas
internas de conformidade° quanto as externas, pois monitora as confirmações dos
funcionários e identifica incumprimentos. Como o RH não precisa mais monitorar
manualmente as confirmações através de planilhas ou outros métodos ineficientes,
pode dedicar menos tempo a tarefas administrativas e mais tempo a iniciativas que
agregam valor.
O OnBase também fornece relatórios que detalham claramente quais funcionários
confirmaram ou não o conhecimento das políticas. Quando o RH identifica as
exceções, pode notificar facilmente os indivíduos sobre a falha de conformidade e
resolver qualquer questão antes que haja uma auditoria externa. De forma geral,
com a comprovação documentada da distribuição da política e da confirmação
de conhecimento do funcionário, as organizações reforçam a conformidade e
minimizam os riscos, atribuindo a responsabilidade a todos os funcionários.
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"Com o OnBase, sabemos
que os funcionários leram
a versão mais recente dos
procedimentos. O OnBase
nos assegura que eles
estejam trabalhando tendo as
informações mais atualizadas ".
– Tamera Koegler-Vaughan, gerente de processo,
Sistemas de Informação, Gallatin Steel

