
2019 Yılında hem gelir hem de çalışan sayısı anlamında hızla 
büyüyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla daha hızlı 
kaynaşmak adına happy hourlar gerçekleştirip, başarılı 
projelerimizi kutlamayı da ihmal etmiyoruz.

Arvato Lojistik, Askaynak, Garanti BBVA, Sağlık ve Eğitim 
Vakfı (SEV), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Yatırım Finansman

İnsan Kaynakları Dijitalleştirme Projeleri’nde bizi tercih ettiler.

2019 ARALIK

E-BÜLTEN

ARAMIZA
YENİ KATILANLAR

SİZİN İÇİN
SEÇTİKLERİMİZ

YENİ
UYGULAMALAR

BİZDEN HABERLER

Siz değerli müşterilerimize katma değer sağlayacağını 
düşündüğümüz çözüm ortaklarını ekosistemimize dahil edip, 
sizlere tanıtmaya devam ediyoruz.

HSE Radar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ve ilgili mevzuat bilgilerini barındırarak 
kullanıcıları çeşitli uyarılar ile bilgilendiren ve 
yönlendirebilen, ISO 45001 ve OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Assessment 
Series) Yönetim Sistemleri ile uyumlu,modern 
yazılım teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş, web 
tabanlı bir iş yazılımıdır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Çözüm Ortağımızla 
Birlikte Müşterilerimize Hizmet Vermeye Başladık.

HSE Radar’ın yazılımını kullanarak, şirketinizi 6331 
sayılı kanuna uyumluluğunu gerçek zamanlı olarak 
denetler, aksaklıkları tespit eder, gerekli kişileri 
uyarır, gelişmeleri izler, para cezalarına karşı 
haberdar eder ve kişiye özgü raporlama imkanı 
sağlayabilirsiniz. Bulut tabanlı olmasından dolayı 
internete bağlı her türlü cihazdan uygulamaya 
erişim sağlayıp şirketinizi izleyebilirsiniz.

Siz değerli müşterilerimizden gelen taleplerle uygulamamızı 
her geçen gün geliştiriyoruz.

Evrak Talep İş Akışları Modülü
Çalışanlar; imza sirkülerini, vize yapısı, işe giriş bildirgesi gibi 
evraklarını direkt olarak insan kaynakları departmanından 
talep etmeden, Humanist yazılımı üzerinden kendileri talep 
edebilirler.

Seyahat Harcırah Modülü
Çalışanın izin bilgileri dışında iş seyahatlerini de kontrol 
altından tutmak amacıyla geliştirilen modüldür. İş 
seyahatine gidecek olan çalışanların seyahat ve 
masraflarını talep edebilecekleri ve seyahat gerçekleştikten 
sonra da gerçekleşenlerini girip onaya sunabilmelerine 
olanan sağlayan uygulamamız.

Puantaj Bildirimleri
Vardiyalı sistem ile çalışan firmalarda personelin 
vardiyasının takibi ve vardiya sonuçlarının  bordroya 
aktarılması çok önemlidir. Bunun takibi ile geliştirdiğimiz 
puantaj bildirimleri iş akışı modülü çalışanların 
vardiyalarının tanımlanması ve günlük olarak vardiyalarına 
göre işe gelişlerinin self servis uygulama üzerinden 
puantörler tarafından işlenebilmesi sağlanmaktadır.
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