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пребарување со комбинирање на различни критериуми и 
извештаи, преку кои се добиваат сумарни и детаљни 
прегледи за вработените од повеќе аспекти, со можност за 
добивање на истите на е-маил на предефиниран период.  

Користењето ваква апликација значително го намалува 
времето потребно за рачно администрирање на 
податоците и одржување на досиејата, овозможувајќи 
единствен извор на квалитетни информации потребни за 
деловно одлучување, како и планирање на развојот и 
промените во иднина, следење и планирање на 
трошоците, планирање и развој на кариерата и платите на 
вработените.

Денес сè повеќе се наметнува потребата од ефикасно 
администрирање на податоци за секој вработен. Всушност, 
тоа се основните ресурси во една современа компанија, 
кои се неопходни за нејзино успешно функционирање. 

Апликацијата Управување со човечки ресурси, 
изработена од групацијата "Семос" е наменета да служи 
како комплетна алатка за брза и ефикасна евиденција на 
комплетните податоци за вработените во една компанија, 
како и управување со компанијата и нејзината 
организациона структура. Како важна опција може да се 
нагласи управувањето со едукација и тренинг на 
вработените, при што комплетните податоци, како тип 
тренинг, посета на курсеви, цена, сертификати се 
евидентирани и внесени во досието на вработениот. Една 
од можностите, исто така, е водење на системот за 
вработување покривајќи пријавување, оценување и 
донесување одлука за вработување. Како интегриран дел 
од апликацијата е и комплетната евиденција на учеството 
во проекти на вработените, при што се овозможува 
автоматско генерирање на биографијата на вработените, 
како и можноста за евиденција на исплатата на плата, 
бонуси и награди.

За поголемите корисници се овозможува интеграција со 
систем за работно време и постоечки софтвер за 
пресметка на плата, при што се овозможува приказ на 
вкупните работни часови и вкупната исплата во досието на 
вработените. Апликацијата е дизајнирана да опфаќа голем 
број податоци со имплементирани механизми за 
безбедност и приватност на истите, на сите нивоа. 
Внесените податоци се достапни преку опцијата за 
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