
Zarządzanie pracownikami
Weryfikacja na poziomie pracownika w celu zapewnienia  bezpieczniejszych miejsc pracy 

Przeprowadzono wstępną kwalifikację dostawców na poziomie firmy, ale co z pracownikami wchodzącymi na jej teren? Czy mają 
kwalifikacje? Czy ukończyli wymagane szkolenia? Rozwiązanie Avetta do zarządzania pracownikami umożliwia podgląd na poziomie 
pracownika, aby zapewnić, że zatrudnieni pracownicy mają uprawnienia i są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania 
powierzonej pracy.

Od chwili rozpoczęcia współpracy z firmą Avetta o wiele łatwiej pracuje się nam z wykonawcami. Rozwiązanie Avetta 
to potężne narzędzie. Będąc liderem branży, możemy je wykorzystać, aby zwiększyć bezpieczeństwo.
- Nick Wilkerson, dyrektor ds. bezpieczeństwa, SBA Communications

Avetta konfiguruje wymogi 
dotyczące kwalifikacji i szkoleń 
według roli i lokalizacji.

Wykonawcy przesyłają licencje 
i certyfikaty oraz przechodzą 
szkolenie, aby potwierdzić 
zgodność przed przybyciem 
pracowników do zakładu.

Oceniaj zgodność pracowników 
z dowolnej lokalizacji za 
pomocą dowolnego urządzenia 
mobilnego oraz identyfikatorów 
pracowniczych. 

Jak to działa
1 2 3

Szybsze wprowadzenieBezpieczniejsze miejsca 
wykonywania pracy

Mniejsze ryzyko Wyższa jakość pracy
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Skutecznie zarządzaj bezpieczeństwem na 
poziomie zakładu, monitorując osoby wchodzące 
na teren miejsc wykonywania pracy oraz obszary, 
do których mają dostęp. Upewnij się, że uzyskali 
kwalifikacje i zostali przeszkoleni do 
wykonywania kluczowych obowiązków w pracy. 

Zatrudnieni pracownicy mogą wcześniej 
rozpocząć pracę dzięki ukończeniu 
szkoleń i ocen odpowiednich dla danego 
miejsca wykonywania pracy przed 
przybyciem na miejsce.

Maksymalnie wykorzystaj inwestycję 
w outsourcing, upewniając się, że w 
miejscu wykonywania pracy znajdują 
się wyłącznie odpowiednie osoby.

Ogranicz ryzyko kosztownych 
zdarzeń i naruszeń przepisów dzięki 
podglądowi kwalifikacji i szkoleń 
każdego zatrudnionego pracownika.

Korzyści



Już dziś umów się na demonstrację pod adresem avetta.com/demo 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę 
avetta.com/solutions/worker-management 

Możliwości

Zobacz zarządzanie pracownikami 
w działaniu

Szkolenia i egzaminy online
Oszczędzaj czas, organizując szkolenie wprowadzające 
online przed przybyciem zatrudnionych pracowników do 
zakładu. Zapewnij aktualność wiedzy za pośrednictwem 
ocen.

Zarządzanie licencjami i certyfikatami
Upewnij się za pomocą łatwego w obsłudze systemu 
zarządzania dokumentami, że pracownicy w Twojej firmie 
posiadają niezbędne dokumenty wymagane do 
wykonywania pracy. Dodatkowo możesz tworzyć różnego 
rodzaju certyfikaty, aby spełnić określone normy i 
wymagania odpowiednich organizacji zajmujących się 
bezpieczeństwem. 

Śledzenie zgodności
Łatwo konfiguruj wymogi dotyczące kwalifikacji i szkoleń 
według roli i lokalizacji. Szybko przeglądaj zgodność 
pracowników i otrzymuj powiadomienia o wszelkich 
zmianach zgodności w toku. 

Obsługa wielu lokalizacji i języków
Bez problemu udostępniaj dane dotyczące pracowników w 
wielu lokalizacjach, aby ograniczyć powielanie działań. 
Dostępna obsługa wielu języków zapewnia zlokalizowane 
środowisko w globalnych łańcuchach dostaw. 

Identyfikatory
Twórz identyfikatory w celu egzekwowania przepisów na 
miejscu. Łatwo skanuj identyfikatory za pomocą dowolnego 
urządzenia mobilnego, aby kontrolować dostęp do miejsc 
wykonywania pracy lub weryfikować zgodność 
pracowników, którzy są już obecni na miejscu. 

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne
Skorzystaj z ogólnego widoku wszystkich zatrudnionych 
pracowników z podziałem na firmy, role i lokalizacje. Z 
łatwością przeglądaj dokumenty, historię szkoleń i dane 
dotyczące kwalifikacji poszczególnych pracowników.
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