2020 ARALIK

E-BÜLTEN
ARAMIZA
YENİ KATILANLAR

Akiş GYO, AGT Ağaç, Loomis ve Koluman İnsan Kaynakları
Dijitalleştirme Projeleri ile referanslarımız arasına
yeni katılan müşterilerimiz.

BİZDEN HABERLER
Mekandan bağımsız çalışıyoruz
Mart ayından bu yana hibrit çalışma
modeliyle ofis bağımsız işin gereğine
göre her yerden çalışarak projelerimizi
geliştirmeye ve müşterilerimize destek
olmaya devam ediyoruz.

Güveninizle Öndeyiz.
Bilin İstedik :)
HUMANIST İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi yazılımımız ile İlk 500 Bilişim
Şirketi 2019 yılı araştırması sonuçlarına
göre, Türkiye Merkezli Üretici
Kategorisindeki İnsan Kaynakları yazılımı
yapan şirketler arasında 1.olduk. Bu
başarıyı yakalamamızda bizlere güvenen
ve birlikte yol aldığımız tüm
müşterilerimize ve çözüm ortaklarımıza
teşekkür ederiz.

İyi Yaşam Platformu Wellbees ile Siz de Tanışın!
Ekim ayı içerisinde Wellbees uygulamasıyla Wellbeing projemizi
başlatarak iyi yaşam adına ilk adımımızı attık. İlk meydan okumamız olan
"Enerjik Bilin” yarışmamız ile toplam 1.784.797 adımla birlikte İstanbul'dan
Erzurum'a birlikte yürüdük. Bunun yanı sıra birlikte müzik dinledik ve öğle
yemeğinde buluştuk. Bize yeni alışkanlıklar kazandırmaya devam eden
uygulamayla yeni yarışmaları heyecanla bekliyoruz.

Bilin Akademi önderliğinde
yürütülen DEĞERİMİZİ BİLİN
Projesi’nde ilk etabı
tamamladık.
Kendimizi sürekli geliştirip güvenilir
olduğumuzda, sorumluluk alıp
ürünümüze inanarak yalın çözümler
sunduğumuzda, hem takım hem de
müşteri odaklı olacağımız bilinci ile
yürüttüğümüz projemizin ilk
sunumlarını gerçekleştirdik.

Bilin takımı olarak, tüm üyelerimizin katıldığı bu sunumlarda; her takım
beyin fırtınaları toplantıları yaparak, kendi sorumluluğundaki değerleri ile
ilgili sunumlarını yaptılar.
Bu etapta En Cesur takım, Akademi Özel Ödülü ve ilk etabın birinci olan
takımları seçildi.
HİÇ BİRİMİZ HEPİMİZ KADAR AKILLI DEĞİLİZ diyen, Takım Çalışmasını
Destekleriz takımı en Cesur Takım seçilirken, birinciliği çok az bir farkla
kaçıran ve HEPİMİZİ HUMANIST BİRLEŞTİRİR diyen Ürünümüze İnanırız
takımına da Akademi Özel Teşekkürü verildi.
Bu etabın birincisi ise tüm süreçlerimizde yalınlığı savunan ve GERÇEK
YARATICILAR SADELEŞTİRİR diyen Yalın Odaklıyız takımı oldu.

Denizbank
Kariyer Yönetim Sistemi
Pandemi süreci ile birlikte İK süreçlerinde
de dijitalleşme ihtiyacının oldukça önem
kazandığı bu dönemde Denizbank ile
birlikte Kariyer Yönetimi Modülü üzerinde
çalışmaya başladık ve Agile çalışma
yöntemi ile birlikte 6 ay gibi bir sürede
projeyi hayata geçirdik. Bu proje
Denizbank’ın, hem Kariyer ve Yetenek
Yönetimi’ne hem de çalışan deneyimine
önemli katkı sağlayacak. Tüm bunların
sonucunda elde edilen veriler İK
analitiğine de kaynak sağlayacak.
Birlikte değer yaratmaya ve başarı
hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz.

SİZİN İÇİN
SEÇTİKLERİMİZ
Wellbees: Esenlik Dolu Bir Çalışan Deneyimi Platformu!

Kurumsal esenlik platformu Wellbees, uzaktan çalışma
döneminde şirketlere çalışanlarının iyi olup olmadıkları
hakkında şeffaflık sağlayıp bu konuda kesin çözümler
üretmelerine yardımcı oluyor.
Çalışanlara destek adına şirketlere önerilen uzman danışmanlığı, etkinlik, yarışma gibi
birçok çözümü tek bir platformda topluyor. Bu şekilde çalışan deneyimini tek bir
platformda birleştirerek şirketlere zaman ve para tasarrufu sağlıyor.
• Wellbees, online çalışma döneminde yarışma, etkinlik ve
kulüpler ile şirket kültürünü uzaktan devam ettiriyor ve
çalışan bağlılığını artırıyor.
• Wellbees yarışmalar, etkinlikler ve oyunlaştırmalı "iyilik"
tablosuyla birlikte çalışanları sosyalleştiriyor, onlara
eğlenirken %82,02 oranında sağlıklı alışkanlıklar
kazandırıyor.
• Wellbees’de şirketler uzmanlar aracılığı ile çalışanlarına
destek oluyor. Çalışanlar; beslenme danışmanlığı,
psikolojik danışmanlık ve spor danışmanlığı olmak üzere 3
farklı branşta uzmanlara ulaşabiliyor. Bu destekle birlikte
çalışanlar kendilerini %89.8 oranında daha değerli
hissediyor, şirket bağlılıkları artıyor.
• Wellbees, yayınlanan içerikler ve gerçekleştirilen
seminerler ile çalışanların farkındalığını, kişisel gelişimini
ve motivasyonununu artırıyor.
• Wellbees için yapılan her 1 TL yatırım, 6,55 TL çalışan ve
çalışan markasına yaratılan değer olarak geri dönüyor.*
Çok yakın zamanda Türkiye’den Apple Entrepreneur
Camp’e katılmaya hak kazanan ilk ve tek şirket olan
Actifit’in ayrıca Bilgi Güvenliği Yönetimi alanında ISO
27001 belgesi bulunuyor. Bunun yanı sıra, global
dünyada alanında öncü şirket olma hedefiyle Actifit;
İngilizce Almanca, İspanyolca ve Türkçe olarak dört dilde
hizmet veriyor.
*SROI: Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü Raporu

YENİ
UYGULAMALAR
Siz değerli müşterilerimizden gelen taleplerle uygulamamızı
her geçen gün geliştiriyoruz.

Harici Kullanıcı Eğitim Portali
Artık harici kullanıcılarınızı da eğitimlerinize,
sınavlarınıza, anketlerinize dahil edebileceksiniz.
Eğitim modülü içerisinde Harici Katılımcılar ile ilgili
mevcut yapının genişletilerek, sistemde sicili
bulunmayan bu kullanıcıların Eğitim Admin Portalı’ndan
tanımlanması ve yetkilendirilmesini sizlerden gelen talep
üzerine sağladık. Yeni geliştirilmiş bu ortam sayesinde
Harici Katılımcılar, Eğitim Çalışan Portalı altında
bulunan sınıf eğitimleri, sınav ve anketler, mazeret
bildirimi, alınan eğitimler menülerine girerek ilgili modülü
kullanabileceklerdir.

Toplu İşe Alım Eklentisi
Hayatımızı kolaylaştıran Excel ile veri aktarımını
toplu işe alım modülü özelinde de artık
kullanabileceksiniz. Yeni İşe Giriş ekranının
fonksiyonu Excel’den toplu veri aktarımı olacak
şekilde genişletilmiştir. Anlık veya ileri tarihli
işlemlerinizi de kolaylıkla planlayıp, bu modül
sayesinde gerçekleştirebileceksiniz.
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