”Vi fik overblik og sparede tid”
Med SUPERsystem.dk’s HRMEasy fik EUC Nordvest endelig et system, hvor de fysiske personalemapper kunne
skrottes. De sparede tid og fik overblik over ansættelseskontrakter og medarbejdernes efteruddannelse.
Lederen af EUC Nordvests lønafdeling Berit Josefsen
er ikke i tvivl.
”Vi valgte SUPERsystems.dk, fordi de havde en god
pris og kunne skræddersy et system til vores behov”
”HRMEasy lever fuldt ud op til vores forventninger.
Det har givet os det overblik, vi regnede med at få.
Systemet fungerer simpelthen, som det skal. ” siger
hun.

300 medarbejdere er det en stor arbejdsplads, der
har afdelinger i Thisted, Nykøbing Mors, Fjerritslev
og Thyborøn.
Centret lægger vægt på at fremme en innovativ
kultur både for elever og ansatte. Det prioriterer, at
arbejdsforholdene skal give mulighed for faglig og
personlig udvikling. Medarbejderne skal opleve en
attraktiv arbejdsplads, der følger med tiden og griber
de nye muligheder.

Behov for digitalisering
Berit Josefsen og hendes kolleger tog i maj 2015 en
beslutning om, at det skulle være slut med
personalemapperne, der hang bag ved hendes
skrivebord. Nu skulle de digitaliseres og dermed
effektivisere deres arbejdsgange.
”Direktøren kunne sidde inde på sit kontor til møde
med en medarbejder, og hvis han manglede
oplysninger, skulle jeg finde personalemappen frem
og komme ind med den. Men nu kan han selv nemt
slå op i HRMEasy og finde oplysningerne elektronisk.
Det er vældig mere effektivt end før”.

Skræddersyet HR-system
HRMEasy løsningen blev til i samarbejde med Berit
Josefsen og hendes kolleger. De havde fokus på
sikkerhed, og folkene fra SUPERsystems.dk
tilpassede HRMEasy til centrets behov. De fik et
uddannelses- og et personalemodul, der faciliterede
bedre arbejdsgange med personalemapper,
medarbejdernes kurser og videreuddannelse.
EUC Nordvest havde specifikke behov, når det galt
personaleoplysningerne.

Uddannelse og erhverv
EUC Nordvest er et center for uddannelse og
erhverv. Det er en samlet paddehat med blandt
andet handelsuddannelser, teknisk gymnasium og
kursusvirksomhed. Med omkring 2000 årselever og

”Det var vigtigt for os, at personalemapperne kunne
deles op i undermapper, så vi kunne definere hvem
der skulle have adgang til de enkelte mapper, da vi
har stor opmærksomhed på de meget
personfølsomme data”.

”Der skulle også være en særlig funktion, som kunne
vise, hvilke fag hver enkelt lærer underviser i.
HRMEasy kunne nemt tilpasses, så vi fik en rigtig fin
løsning til dette” siger lederen af lønafdelingen Berit
Josefsen.

Et nyt overblik
HRMEasy har gjort det muligt for EUC Nordvests HRafdeling at få et overblik over hvem, der skal have
kurser eller sendes på efteruddannelse. Berit
Josefsen i lønafdelingen har fået bedre styring og
overblik i personalemapperne.
” Man har et bedre overblik, så opgaven bliver løst
uden ventetid. Det giver også et mere professionelt
billede af os. Når en samarbejdspartner ringer og
spørger til, hvornår en given medarbejder blev ansat,
så er det bare nemt at gå hen og finde
ansættelsesdatoen i HRMEasy lynhurtigt, ” siger hun.
Efter processen med at få HRMEasy op at køre har
der nogle gange været behov for support, hvilket har
fungeret hurtigt og uproblematisk.

En god proces
Processen med at få oprettet HRMEasy var lettere
end Berit Josefsen havde forventet. De lange excelfiler med data blev sendt til SUPERSystems.dk, som
migrerede data ind i systemet.

”Det har hele tiden været et godt samarbejde med
et smil på læben. Hvis der er tvivl om noget, så
snakker vi sammen om det, og det er jo egentlig
rart”, siger hun.

”Vi kunne bare ringe og sige, hvad vi ønskede. Der
var ikke noget slinger i valsen. SUPERSystems.dk var
altid meget venlige og imødekommende over for de
ideer og forslag, vi kom med, ” siger Berit Josefsen.

HRMEasy – Det brugervenlige, fleksible og professionelle HR-system
HRMEasy passer til både store, mellemstore og mindre virksomheders budget og kan leveres til kundens egen
serverplatform – eller som en hosted service løsning. HRMEasy omfatter værktøjer til bl.a.:
• Effektiv personaleadministration
• Håndtering af HR-aktiviteter og medarbejdersamtaler
• Fraværsregistrering & ferieplanlægning
• Kørsel- & rejseafregning
• Tidsregistrering
• Undersøgelser & trivselsanalyser
• Kursusadministration
• Rekruttering og stillingsopslag
• Kompetencemåling/kortlægning
• Statistik & rapportering
• Håndtering/arkivering af dokumenter & e-mails
HRMEasy kan integreres med MS Outlook, og/eller afvikles i browsere/tablets/smartphones.
HRMEasy er i standard versionen integreret med MS Office Word, Excel og Outlook og har den samme enkle
brugergrænseflade, og det kan udveksle data med virksomhedens øvrige administrative ERP/lønsystemer. Læs
mere på www.suprsystems.dk

