
As Çelik ve Alpla İnsan Kaynakları Dijitalleştirme 
Projeleri ile referanslarımız arasına yeni katılan müşterilerimiz.
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YENİ KATILANLAR

BİZDEN HABERLER

büyümeye devam ederek İzmir
Teknopark'ta ofisimizi açtık.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen 2020 yılında da

Sürekli gelişen ve öğrenmeye 
devam eden yapımızla neler 
yaptığımızı sizler için özetledik...

Ofisimize ve ekiplerimize uzak 
kaldığımız bu dönemde hem enerji 
seviyemizi arttıralım hem de 
işimize daha fazla odaklanarak 
hep birlikte hedeflerimize ulaşalım 
diye Enerjik ve Odaklı Uzaktan 
Çalışma Seminerini organize ettik. 
Tüm çalışanlarımızın interaktif 
olarak katılımıyla gerçekleşen 
seminerde farkındalığı bol 
paylaşımlar ile kendimize daha iyi 
bakabilmenin yollarını keşfettik. 

YASAD ve SASAD işbirliğinde 
düzenlenen “Savunma Sanayiinde 
Dijitalleşme” etkinliğine konuşmacı 
olarak katıldık. Bilin yazılım olarak 
konuşmamızda insan kaynaklarına 
sağladığımız faydaları anlattığımız 
gibi Financial Times ve IE Business 
School'dan bir yönetici geliştirme 
girişimi olan Headspring'in yeni bir 
araştırmasına da yer vererek İnsan 
Kaynaklarında Dijital Dönüşüme genel 
bakışı paylaştık.

Yönetim Kurulu Başkanımız
Dr. Zafer İnkaya ve Akademi 
Direktörümüz Evrim Funda 
İnkaya Horoz, eğlenceli bir dille 
insan kaynaklarını yorumladıkları 
kitaplarını kısıtlı şartlarda 
çalışanlarımıza imzalayarak 
hediye etti.

YENİ
UYGULAMALAR

Uzaktan Esnek Çalışma Modülü

Yakında tüm müşterilerimizin kullanımına sunulacak olan Uzaktan Esnek 
Çalışma modülü, kurumunuzun belirlediği kurallar çerçevesinde çalışanlarınızın 
Uzaktan Esnek Çalışma zamanlarını belirleyip, Humanist’in bütünleşik yapısı 
sayesinde diğer modüller ile birlikte izin, eğitim ve fazla mesai planlamalarını da 
uzaktan esnek çalışma düzenine göre ayarlayabilme imkanı sağlayacak. 

Bu sayede insan kaynakları tüm personelinizin çalışma şekillerini takip 
edebileceği için, servis, yemek gibi diğer idari faaliyetlerini de daha kolay 
planlayabilecektir. Diğer yandan yöneticileriniz de, ekiplerinin hem çalışma 
taleplerini hem de çalışma planlamasını takip ederek yönetebileceklerdir.

Pandemi döneminde iş yapış şekillerimizin ve çalışma modellerimizin değişmesi 
ile birlikte siz değerli müşterilerimizden gelen taleplerle ürün ailemize güncel 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak Uzaktan Esnek Çalışma modülünü ekleme kararı 
aldık. 

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

SİZİN İÇİN
SEÇTİKLERİMİZ

KOLAYPEYK ile; 
insan kaynakları süreçlerine 
zaman damgası

IPPA Pozitif Psikoloji
Akademisi

Şirketlerin yasal zorunluluk olarak çalışanlarına 
elden tebliğ ettiği ve yazılı cevap alması 
gereken, DUYURU, YAZIŞMA, BORDRO, 
ÖZLÜK İŞLEMLERİ, ÜCRET HESAP PUSULASI, 
İZİN FORMU, KVKK, İŞ GÜVENLİĞİ gibi 
bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasını ve 
yine elektronik ortamda yazılı olarak cevap 
alınmasını sağlayan “uzaktan bildirim” ürünü 
hizmetini Kolaysoft PEYK ile sağlamanız ve 
Humanist ile entegre olarak çalışmasını 
yapılandırmanız mümkün.
PEYK ile yaptığınız tüm bildirimler ve alınan 
cevaplar yasal olarak geçerli olduğu gibi aynı 
şekilde gönderim ve depolaması da KVKK’ya 
uygun ve güvenlidir.  

Çalışanların, kurumların ve toplumun 
yaşam kalitesini artırmaya yönelik 
hazırladığı programlar ile yaratıcı 
düşünmeyi ve inovasyonu teşvik eder, 
dijitalleşme süreçlerinizde kurum 
kültürünün gelişimini destekler, iç 
iletişim ve sosyal sorumluluk 
programlarının yaşam kalitesi modeli 
ile uygulanmasını sağlar.  
Detaylı bilgi için https://www.ippaworld.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

1. Yöneticiler İçin Pozitif Psikoloji ve Liderlik
2. Yaşam Kalitesi Odaklı İç İletişim ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi
3. İş Yaşamında Yeni İnsan
4. Girişimcilik, Yaratıcılık ve İnovasyon
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