Opis funkcionalnosti modula za
vodenje ocenjevanj »eOC - eOcenjevanje«
Modul omogoča vnos in vodenje ocenjevanj zaposlenih, preko spletne aplikacije. V celoti je
zagotovljena integracija obeh sistemov, t.j. modula eOC in KE3, kar pomeni, da se vedno podatek
vnese samo 1x! Ocenjevanje se izvaja preko vodij (ocenjevalcev) , ki ocenjujejo posameznike. Vnosi
oz. zapisi ocen se zbirajo v skupni bazi in so na voljo za nadaljnje obdelave v aplikaciji KE3 (npr.
izvedba napredovanj).
Sistem na preprost in učinkovit omogoča podjetjem izvedbo letnih ocenjevanj v elektronski obliki. Pri
tem zagotavlja prihranke v času izvedbe ocenjevanj in odpravlja težave pri pripravi, posredovanju in
arhiviranju ocenjevalnih listov za zaposlene.
Glavne značilnosti programa:


spletna aplikacija,



integracija z sistemom za vodenje kadrovske evidence (KE3),



dostop in vnos na ravni vodij  vsak vodja vidi samo tiste zaposlene, ki jim je nadrejen!

(primer seznama zaposlenih, ki jih ocenjuje vodja)

Glavne funkcije programa:
 vnos podatkov o ocenjevanju preko t.i. ocenjevalnega lista,
 podatki , ki so preneseni iz aplikacije KE3 so na ocenjevalnem listu obarvani sivo in so ne-vnosni,
 s strani Administratorja je vneseno obdobje ocenjevanja za vse delavce hkrati,
 s strani Vodje se vnašajo podatki 'Datum ocenjevanja', 'Ocena' in 'Utemeljitev ocene',

(primer vnosa podatkov na ocenjevalni list za zaposlenega)
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 sistem omogoča tiskanje ocenjevalnega list, ob postopku tiskanja se ocenjevalni list avtomatsko
doda kot priloga (PDF) v sekcijo priloge,

 v sistemu je predvideno tudi dodajanje poljubnih prilog oz. navodil za ocenjevalce v sekcijo
'Dokumenti',
 na desni strani je za lažje pregledovanje omogočena tudi vizualizacija posameznega
ocenjevalnega lista,
 omogočeno je vodenje t.i. mejnega datuma, ki ga določi administrator in po tem datumu
ocenjevanje za izbrano leto ni več možno. Vsi vnosi so zaklenjeni novih pa ni več mogoče
dodajati. Datum se s strani administratorja lahko poljubno spreminja.
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