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Unit4 Business World On!  
HR & palkkahallinto
Unit4:n HR & palkkahallintoratkaisun ansiosta saat parhaan hyödyn irti organisaatiosi tärkeimmästä voimavarasta – 
henkilöstöstä.

Ohjelmisto on kehitetty vähentämään päällekkäisyyksiä ja virheitä. Henkilöstön päivittäisiin hallinnollisiin tehtäviin 
käyttämä aika minimoituu ohjelmistoon sisältyvillä työntekijöiden itsepalvelutoiminnoilla. Saat selkeämmän 
näkemyksen organisaatiosi resursseista myös haastavammissa tilanteissa kysely-, raportointi- ja analyysityökalujen 
avulla.

Unit4 Business World On! -ratkaisu ja työntekijän elinkaari
Unit4:n HR & palkkahallintosovellus kattaa työntekijän koko elinkaaren aina palkkaamisesta irtisanoutumiseen, 
sopimuksen päättämiseen tai eläkkeelle jäämiseen tavalla, joka on räätälöity dynaamisten organisaatioiden 
muuttuviin tarpeisiin.

Työntekijän hallinta: Sovellus kattaa työntekijän asiakirjojen hallinnan täydellisesti aina työhakemuksesta 
työsopimukseen ja työsuhteen aikana kertyneisiin dokumentteihin saakka.

Kykyjen hallinta: Sovellus sisältää työntekijän 
kykyjen identifioinnin ja hallinnan, koulutusten 
ja henkilökohtaisen kehittymisen hallinnan 
sekä vuosittaiset suorituskyvyn arvioinnit ja 
kehityskeskustelut.

Poissaolojen hallinta: Sovellus kattaa poissaolojen 
ja lomien hallinnan sekä työaikojen suunnittelut ja 
työajan seurannat helpottaen työntekijöiden 
loma-aikojen suunnittelua ja hyväksyntää.

Luontoisedut ja palkankorotukset: Palkkahallinto, 
luontoisedut, palkankorotukset ja ennustamiset 
sekä kustannusanalyysit ja eläkkeet kuuluvat kaikki 
oleellisena osana henkilöstöhallintoon, jota voidaan 
hallita helposti Unit4 Business World On! -ratkaisun 
sisällä.

Organisaatiollinen kehittyminen: Sovelluksen avulla erilaisten organisaatiollisten kuvioiden mallintaminen 
raportointia ja analysointia varten on helppoa. Tämän lisäksi voidaan suunnitella “Entäpä jos..?” -tyyppisiä 
tilanteita etukäteen sovellukseen sisältyvillä työkaluilla..

Rekrytoinnit: Sovellus auttaa havainnoimaan, onko yrityksellä tarvittava määrä koulutettuja resursseja 
käytössään, sekä hallinnoimaan rekrytointiprosesseja yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella.



Miten Unit4:n HR & palkkahallinto-ohjelmiston toiminnot voivat auttaa sinua?
Unit4:n HR & palkkahallintosovellus tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja, joiden avulla päivittäisiä tehtäviä 
voidaan hallita tehokkaammin. Se tarjoaa myös selkeämmän näkymän organisaation henkilöstö- ja 
palkkahallintoprosesseihin.
 

Henkilöstöhallinto 

• Työntekijän elinkaaren hallinta henkilöstön hallinnan kautta.

• Toiminnallisuudet kattavien työntekijätietojen luomiseen. Käyttäjä voi määritellä rajoittamattoman määrän 
tietokenttiä.

• Kykyanalyysi, jonka avulla henkilöstöhallinnossa voidaan kartoittaa henkilöstön osaamisalueet sekä tunnistaa 
työntekijöiden ja hakijoiden vahvuudet.

• Henkilöstön ja liiketoiminnan tehokkuuden maksimointi resurssien suunnittelun ja käyttöönoton integroinnin 
myötä.

• Rekrytoinnin tuki hakijoiden tietojen ja kykyjen keräämiseen sekä rekrytointiprosessin seurantaan 
liiketoimintaan liittyvine hälytyksineen ja muistutuksineen.

• Koulutuksen hallinta henkilöstöhallinnon osastoille henkilökohtaisten kehitysohjelmien suunnitteluun ja 
työntekijöiden osaamistason nostamiseen.

• Palkkojen tarkistus: palkkojen määräytymisprosessin hoitaminen tehokkaasti ja vastuiden pohjalta.

• Poissaolojen seuranta kattavaan poissaolojen hallinnan raportointiin sekä: 
 - analyysitoiminto toistuvien mallien tunnistamiseksi. Nämä voivat viitata stressiperäisiin sairauksiin,   
  mahdolliseen työtyytymättömyyteen tai muihin ongelmiin; 
 - integrointi palkkahallintoon helpottaa ammattikohtaisia ja lakisääteisiä maksujärjestelyitä.

• Työmatkojen ja kulujen käsittely päivärahojen laskentaa sekä kulukorvausten maksamista varten.

• Microsoft Word- ja Excel-integrointi työntekijöiden ja -hakijoiden kirjeiden, lomakkeiden ja raporttien 
automatisointiin kantatiedoston tietojen perusteella.

 
Palkkahallinto 

• Tiedot kunkin työntekijän tarkoista palkkaa, luontoisetuja ja pidätyksiä koskevista järjestelyistä ovat helposti 
saatavilla.

• Kattavat asetukset palkkahallintoa varten sekä rajoittamattomien maksujen ja pidätyksien koodien määrittely 
erillisten maksurakenteiden luomista varten.

• Toiminnallisuudet palkanlaskennan simulointia, uudelleenajoja, muutoksia ja palkkarästien laskelmia varten 
tarkkuuden, tehokkuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi.

• Yksinkertaistettu palkkahallinto työntekijöiden aseman määrittelyn avulla.

• Työroolien ja asemien täysi hallinta ja seuranta sekä laajat raportointi- ja mallinnusominaisuudet.

• Eri asemiin linkitetty pääkirja-analyysi kustannusten tarkan kohdentamisen varmistamiseksi.



Unit4
Unit4 on johtava liiketoimintaohjelmistojen toimittaja palvelualan yrityksille. Meillä työskentelee yli 4 200 
ammattilaista ympäri maailman ja vuosittainen liikevaihtomme on yli 500 miljoonaa euroa. Unit4 toimittaa 
toimialakohtaisia ERP-järjestelmiä ja yrityssovelluksia. Unit4-ratkaisuja käytetään tuhansissa organisaatioissa 
esimerkiksi asiantuntijapalvelu- ja koulutusaloilla, ei-kaupallisissa järjestöissä sekä kiinteistöhallinnan, 
tukkukaupan, taloushallinnon ja julkisten palveluiden aloilla. 
Unit4 on liiketoiminnassa ihmisiä varten – in business for people.

Kattavampi, integroitu ratkaisu
HR & palkkahallinto -ohjelmiston tehokkuus moninkertaistuu, kun se integroidaan osaksi laajempaa Unit4 
Business World On! -toiminnanohjausjärjestelmää (ERP). Esimerkkejä:

• Taloushallinto – yksityiskohtaiset kustannukset tallennetaan ja esitetään yhteenvetona asianmukaisella 
pääkirjan tasolla. Näin saadaan tehokas liiketoiminnan analyysi ilman aikaavieviä täsmäytyksiä. Myös 
palkkakulut voidaan siirtää vaivattomasti budjettien laatimista varten.

• Projektinhallinta – saumaton koordinointi projektityökalujen kanssa tarjoaa käyttäjille ajantasaiset ja hallitut 
osaamista koskevat tiedot projektien resursointia varten.

• Suorituskyvyn hallinta – päällikkötasolla voidaan raportoida, analysoida ja esittää tietoja toiminnoista sekä 
ehdottaa tarvittavia muutoksia havaintojen pohjalta välittömästi.

Haluatko lisätietoja? 
Vieraile sivustollamme tai ota meihin suoraan yhteyttä. Keskustellaan yhdessä organisaationne tarpeista. 
unit4.com/fi/sovellukset/hr-ratkaisut

unit4.com/fi
Unit4 Oy 
Äyritie 18
01510 Vantaa 

Puhelin: +358 400 420 995
Sähköposti: info.finland@unit4.com

Copyright © Unit4 Oy 
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä asiakirja

sisältää vain yleisiä tietoja tiivistetysti.
Tietoihin saatetaan tehdä muutoksia.

Kaikki mainitut kolmansien osapuolten  
brändinimet ja/tai tavaramerkit 

ovat omistajiensa rekisteröityjä tai 
rekisteröimättömiä tavaramerkkejä.  

FY160514aFI

Kuinka erotumme muista?
Toimimme täysin uudella tavalla. Toimitamme uuden sukupolven itseohjautuvia, älykkäitä 
toiminnanohjausjärjestelmiä palvelualan yrityksille ja niiden henkilöstöille.

Me:

• Keskitymme ihmislähtöiseen liiketoimintaan

• Kehitämme sovelluksia ihmisille

• Suunnittelemme ketterästi toimivia arkkitehtuureja

• Toimitamme pilvipalveluratkaisuja omassa 
tahdissasi
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