
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asseco Human Capital Management  
 

 

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, 

rozwój efektywnych organizacji  
 

Jednym z kluczowych wyzwań w obszarze zarządzania jest wykorzystanie kapitału ludzkiego w rozwoju 
efektywności całej organizacji. Realizacja tego zadania jest możliwa wyłącznie dzięki rozwiązaniom 
typu Human Capital Management (HCM). Pozwalają one  kompleksowo zarządzać rozwojem 
potencjału ludzkiego w zgodzie z rzeczywistymi potrzebami firmy i samych pracowników. 
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Asseco Human Capital Management
 

Skuteczność zarządzania procesami HR oraz 
rozwoju potencjału kryjącego się w kapitale ludzkim 
organizacji w znacznej mierze zależy od jakości 
systemów informatycznych wspomagających 
konkretne działania w tym zakresie. 

 

Główne wyzwania dotyczą zapewnienia organizacji 
najlepszych pracowników, ciągłego podnoszenia 
efektywności oraz wsparcia procesów zmian i 
rozwoju firmy. Platforma aHCM pozwala organizacji 
na sprostanie tym wyzwaniom dzięki 
kompleksowemu i spójnemu podejściu do 
powyższych procesów. 

 

 

aHCM jest nowoczesną, kompleksową a 
jednocześnie elastyczną platformą składającą się z 
następujących modułów: 

 Staff – struktura organizacyjna, opisy 
stanowisk, kompetencje, oceny  

 Recruiting – zarządzanie procesem 
rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej 

 Performance – możliwość zarządzania 
przez cele, monitoring efektywności 

 Learning – moduł zarządzania szkoleniami 
i wiedzą 

 Collaboration - wsparcie procesów 
komunikacji i współpracy 

 Knowledge - szeroka baza opracowań 
dostępnych 24/7 

 Career - plany oraz wsparcie sukcesji i 
kariery pracowników 
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Asseco Human Capital Management
 

1. Praktycznie każda organizacja prowadzi 
działania, które można określić mianem polityki 
personalnej. Najlepsze organizacje - niezależnie 
od branży i wielkości - koncentrują się na 
budowie i jak najlepszym wykorzystaniu 
kapitału jaki tworzą pracownicy organizacji. Na 
ile sprawnie pozyskujemy i utrzymujemy w 
organizacji możliwie najlepszych pracowników? 

2. Czy potrafimy wykorzystać ich potencjał i 
rozwijać efektywność pracy indywidualnej i 
zespołowej? 

3. Jak radzimy sobie z rozwojem / zmianami oraz 
realizacją strategicznych celów organizacji? 

Oznacza to, że każde dobre rozwiązanie typu HCM 
wspierające procesy zarządzania kapitałem ludzkim 
organizacji powinno przyczyniać się do: 

1. Zapewnienia organizacji możliwie 
najlepszych pracowników (Staffing).  

2. Rozwoju efektywności pracowników i 
zespołów (Performance Management).  

3. Sprawnego wdrażania zmian oraz 
kształtowania innowacyjności 
(Organizational Development).  

 

 

 

aHCM jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie rozwiązań, które w kompleksowy sposób może 

być wykorzystywane przez zarządy, zespoły HR i samych pracowników w taki sposób, by zagwarantować 

optymalne funkcjonowanie tych procesów. 

Zakres wykorzystania modułów Asseco aHCM
 

 

Zapewnienie organizacji 

najlepszych 

pracowników 

Rozwój efektywności 

pracowników i zespołów 

Wdrażanie zmian oraz 

rozwój innowacyjności 

aHCM Staff √√ √√ √√ 

aHCM Recruting √√√√√ √√ √ 

aHCM Learning √√ √√√ √√√ 

aHCM Performance √ √√√√√ √√√√ 

aHCM Collaboration √ √√√√ √√√√ 

aHCM Knowledge √√ √√√√ √√√ 

aHCM Career √√√ √√√ √√ 

 
Co wyróżnia Asseco aHCM 

 
Ponad 30% 

redukcji czasu 
przeznaczonego na 

zarządzanie procesami 
HR 

 
Automatyzacja ocen 

pracowników i 
organizacji 

Monitorowanie rozwoju 
pracowników 

  
150 gotowych szkoleń  

e-learning, np. MS 
Office, Negocjacje, 

Komunikacja 

 
Gotowe opisy  

kompetencji, zadań, 
stanowisk, wskaźników 

efektywności etc.  

 

 
Krótki okres 
wdrożenia: 

 1-3 miesięcy 

 
Chmura lub  
wdrożenie  

lokalne 

 

 
Ponad 500 000 
użytkowników  

systemu 

 
Ponad 250 wdrożeń w 

sektorach: 
komercyjnym, 
publicznym i 
oświatowym 
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Asseco aHCM - Staff 
 

aHCM - Staff to jeden z podstawowych modułów 
umożliwiających m.in.: 

 opracowanie i zarządzanie opisami stanowisk 
pracy z wykorzystaniem gotowych 
(modyfikowalnych) katalogów zadań, 
kwalifikacji, obowiązków, uprawnień, 
kompetencji, wskaźników efektywności 

 odzwierciedlenie i zarządzanie strukturą 
organizacyjną firmy 

 zbieranie i udostępnianie informacji o 
pracownikach 

 opracowanie i zarządzanie systemem ocen 

pracowniczych (ocena przełożonego, 180, 

360) 

 badanie kompetencji pracowników 
z wykorzystaniem testów kompetencji 

 przeprowadzanie dowolnych ankiet 
i kwestionariuszy w organizacji 

 badanie kwalifikacji pracowników w oparciu 
o testy wiedzy 

 wdrażanie i zarządzanie ścieżkami rozwoju, 
awansu i sukcesji pracowników 

 integrację aHCM z systemami kadrowymi i ERP 
w organizacji 

 

Wraz z platformą aHCM dostarczane są gotowe 
opracowania, które na etapie wdrożenia 
dostosowywane są do specyfiki konkretnej 
organizacji, w tym: 

 modele kompetencji wraz narzędziami 
badawczymi oraz wskazówkami rozwojowymi 

 zestaw  wskaźników efektywności wraz 
z przypisanymi miernikami efektywności 

 zbiór  zadań organizacyjnych, które porządkują 
obszary odpowiedzialności 

 opisy ponad 700 zawodów opisanych za 
pomocą zadań, czynności, kompetencji  
i wskaźników efektywności 

 ankiety do badań organizacyjnych (np. 
satysfakcji i zaangażowania) 
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Asseco aHCM - Performance 
 

aHCM Performance wspiera procesy zarządzania 
efektywnością w tym tak kluczowe działania jak 
zarządzanie przez cele oraz oceny okresowe 
pracowników. 

aHCM Performance umożliwia: 

 kompleksowe zarządzanie przez cele (MBO) 

 przypisywanie i monitorowanie celów dla 
jednostki organizacyjnej/pracowników  

 powiązanie celów indywidualnych 
z nadrzędnymi celami strategicznymi 

 delegowanie celów (zaangażowanie w program 
na wszystkich szczeblach zarządzania) 

 okresową i bieżącą ocenę realizacji zadań 

 ocenę pracowników w oparciu o  ocenę 
kompetencji oraz wskaźników efektywności 

 dowolne kształtowanie procesów i narzędzi 
oceny 

 wprowadzenie rynku celów 

 planowanie działań rozwojowych 

 
 

Asseco aHCM - Recruiting 
 

aHCM Recruiting znakomicie podnosi skuteczność 
procesu rekrutacji pracowników, znacznie skracając 
też jego czas. W elastyczny sposób pozwala na 
włączanie do niego decydentów z biznesu.  

aHCM Recruiting umożliwia: 

 zarządzanie dedykowaną dla firmy witryną 
rekrutacyjną 

 opracowanie dedykowanego formularza 
rekrutacyjnego 

 możliwość identyfikacji talentów na wczesnym 
etapie rekrutacji 

 planowanie spotkań i możliwość 
komunikowania się z kandydatami za pomocą 
predefiniowanych wiadomości i powiadomień 

 badanie kandydatów za pomocą testów 
kompetencji, talentów oraz metodą wywiadu 
behawioralnego 

 monitorowanie procesu rekrutacji (etapy, ilość 
informacji, wyniki) 

 zarządzanie zadaniami menedżerów 
prowadzących rekrutacje 
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Asseco aHCM - Learning 
 

aHCM Learning jest doskonałym rozwiązaniem 
wspierającym organizację w zakresie szeroko 
pojętego rozwoju pracowników oraz zarządzania 
wiedzą wewnątrz organizacji. 

aHCM Learning umożliwia: 

 kompleksowe zarządzanie procesami 
szkoleniowymi  

 zarządzanie katalogiem szkoleń obejmującym 
szkolenia tradycyjne i elektroniczne 

 wszechstronną analizę potrzeb szkoleniowych 

 udostępnianie biblioteki szkoleń 
elektronicznych wskazanym użytkownikom 

 budowanie programów nauczania składających 
się z różnych form edukacji 

 tworzenie szkoleń elektronicznych, materiałów 
edukacyjnych, testów i ankiet 

 organizowanie wideokonferencji,  
tworzenia wirtualnych klas, spotkań on-line 

 wymianę doświadczeń w organizacji poprzez 
wykorzystanie wideokonferencji, grup 
dyskusyjnych, chatów, wiki, blogów 

 monitorowanie aktywności i postępów 
 w nauce 

 zaawansowane raportowanie 

 budowanie bazy wiedzy organizacji 

 wykorzystanie w procesie edukacji 
mechanizmów grywalizacji i social learning 

 certyfikację pracowników 

 zgodność ze standardami SCORM, AICC, 
Common Cartridge, IMS

 

Asseco aHCM Collaboration 
 

aHCM - Collaboration jest innowacyjnym  modułem 
wspierającym organizację w budowaniu współpracy 
między pracownikami. 

Asseco aHCM - Collaboration pozwala na: 

 Upowszechnianie informacji przez firmę i 

samych pracowników (wall firmowy) 

 Współprace między pracownikami – wymiana 

pomysłów / doświadczeń 

 Wideokonferencje, wirtualne spotkania 

 Prowadzenie grup dyskusyjnych 

 Pracę grupową - np. nad projektami 

 Social Learning 

 Wymianę dokumentów  
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Asseco aHCM - Knowledge 
 

aHCM - Knowledge to kompleksowe rozwiązanie 
pozwalające na efektywne zarządzanie zasobami 
wiedzy w organizacji (knowledge management). 

aHCM - Knowledge umożliwia: 

 gromadzenie różnorodnych zasobów wiedzy w 
usystematyzowany sposób (katalogi 
tematyczne, układ procesowy etc.) 

 tworzenie nowych opracowań w dowolnej 
formie (dokumenty, multimedia, pigułki 
wiedzy) 

 gromadzenie i organizowanie wszelkich 
zasobów wiedzy w usystematyzowany sposób 

 zarządzanie dostępami do zasobów wiedzy i 
innych opracowań 

 upowszechnianie usystematyzowanej wiedzy, 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z 
realizowanych projektów 

 tworzenie społecznościowych, tematycznych 
grup edukacyjnych (tribal learning) 

 wykorzystywanie zewnętrznych źródeł i 
zasobów wiedzy 

 

Asseco aHCM - Career 
 

aHCM Career to innowacyjny system wspierający 
rozwój kariery pracowników w ramach organizacji. 
Jest on szczególnie użytecznych nie tylko dla samych 
pracowników, lecz także dla ich przełożonych, 
działów HR oraz Zarządów. 

aHCM Career umożliwia: 

 zarządzanie planami rozwoju pracowników 

 tworzenie list sukcesorskich oraz monitoring 
rozwoju sukcesorów 

 monitorowanie potencjału pracowników w 
kategoriach kompetencji i efektywności 

 możliwość identyfikacji i wsparcia 
rozwojowego talentów w organizacji 

 samodzielne określenie poziomu własnego 
dopasowania do różnych ról w organizacji 

 wsparcie w przygotowaniu i realizacji własnych 
ścieżek kariery / rozwoju zawodowego, 
inicjowanych przez samych pracowników 
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Przykłady Wdrożeń 

 

Affidea - W 2016r. AssecoDS dostarczyło firmowy katalog kompetencji wraz z testami kompetencji oraz dostarczyło 
w modelu chmury platformę aHCM dla spółek grupy Affidea zlokalizowanych w 14 krajach Europy. 

Affidea jest holenderską spółką holdingową, zatrudniającą 6000 specjalistów medycznych. Firma posiada 
centra diagnostyczne w 14 krajach Europy. Działalność Affidea obejmuje obszary: zarządzanie centrami 
diagnostycznymi, działania w zakresie radioterapii onkologicznej, a także rekrutacja i kształcenie kadry 
medycznej oraz zarządzanie usługami z zakresu teleradiologii. 

Asseco Poland - AssecoDS dostarczyło i dostosowało do potrzeb spółki Asseco Poland platformę aHCM w zakresie 
zarządzania kompetencjami, oceny okresowej, rekrutacji oraz zarządzania 
szkoleniami. AssecoDS dostarcza dedykowane szkolenia elektroniczne dla 
pracowników oraz klientów Asseco.  

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Od ponad 20 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie, dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów.  

Stoi na czele międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco, w ponad 54 krajach na całym świecie zatrudnia przeszło 20.000 osób.  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - W latach 2014-2015 AssecoDS na zlecenie ministerstwa 
zrealizowało projekt „Narzędzie do badania kompetencji”. Celem projektu było 
stworzenie narzędzia pozwalającego wszystkim Urzędom Pracy na szybkie i 
trafne diagnozowanie kompetencji zawodowych absolwentów oraz osób 
bezrobotnych. Przygotowana Platforma jest przydatna w szczególności przy 

podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia, lub ścieżek rozwoju kariery zawodowej 
oraz przy doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub 
kontynuujących/kończących edukację. 

Tech Data - AssecoDS współpracuje z grupą Tech Data w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi od 2009r. 
dostarczając platformę aHCM w modelu chmury na potrzeby: 

• audytu personalnego  z wykorzystaniem testów kompetencji realizowanego 
w 17 krajach Europy, 

• projektu Succession Planning dla Top Managementu Techdaty, 

• badania i rekrutacji pracowników. 

Tech Data jest jednym z największych światowych dystrybutorów sprzętu (HP, Apple, Cisco, Microsoft). Zatrudnia ponad 9000 
pracowników w ponad 100 krajach. Tech Data jest obecnie 108 na liście Fortune 500® 

Krajowa Izba Gospodarcza - Na zlecenie KIG AssecoDS dostarczyło w modelu chmury platformę aHCM oraz pakiet 
szkoleń elektronicznych dla 100 000 użytkowników. 

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. 
Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych, łącznie ponad 
300 000 firm.  
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Gaspol - Od 2011r AssecoDS dostarcza spółce Gaspol platformę aHCM w zakresie zarządzania kompetencjami, 
oceny okresowej, procesu rekrutacji oraz zarządzania szkoleniami. Platforma 
została zintegrowana z MS SharePoint, usługą Ad, MS Dynamics oraz Teta. 

Gaspol S.A. – firma dostarczająca energię, gaz płynny, gaz ziemny, energię elektryczną 
oraz odnawialną. Firma należy do koncernu SHV Energy z siedzibą w Hoofddorp 

(Holandia). Jej ogólnopolska sieć dystrybucji obejmuje 300 autoryzowanych dystrybutorów i 20 000 punktów sprzedaży 
detalicznej. W 2015 r GASPOL znalazł się na 283. miejscu w rankingu największych firm w Polsce.  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych AssecoDS w 2011 roku 
opracowało program ZZL w oparciu o model Human Performance 
Improvement oraz przeprowadziło testy kompetencyjne w placówkach na 
całym świecie. Realizacja projektu pozwoliła na identyfikację kluczowych 
barier w rozwoju efektywności pracowników z perspektywy najbardziej 

istotnych obszarów funkcjonowania Ministerstwa i placówek zagranicznych.  

Metlife - AssecoDS współpracuje z Metlife, wcześniej Amplico od 2009r dostarczając w modelu chmury platformę 
aHCM oraz szkolenia elektroniczne. 

MetLife działa w Polsce od 1990 roku, oferując pełen zakres produktów i usług 
finansowych dostępnych przez liczne kanały dystrybucji: agencje MetLife, partnerów 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, instytucje finansowe oraz sprzedaż bezpośrednią 
ubezpieczeń indywidualnych i ubezpieczeń pracowniczych. Metlife posiada 5,6 miliona 

Klientów w Polsce.  

Urząd Zamówień Publicznych – Asseco Data Systems S.A. na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych uruchomiło 
portal edukacyjny dla 50 000 użytkowników, dostarczyło szkolenia elektroniczne, 
hostowało i administrowało rozwiązaniem. 

 

 

 

 

Asseco Human Capital Management to najlepsza odpowiedź na wyzwania, które stoją 
przed HR Business Partnerem. Profesjonalizm, innowacyjność, kompleksowość i 
elastyczność proponowanych rozwiązań pozwala na ich wykorzystanie we wszystkich 
kluczowych procesach polityki personalnej. Z dużą przyjemnością wykorzystuję to narzędzie 
we własnych działaniach doradczych i zachęcam do tego przedstawicieli innych firm 
szkoleniowo - doradczych. 

Grzegorz Filipowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner 
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Asseco Human Capital Management - główne korzyści dla Organizacji 
 

 

Rozwój kapitału ludzkiego 

Asseco Human Capital Management to sprawna realizacja kluczowych procesów 
decydujących o rozwoju kapitału ludzkiego i wpływających na realizację celów 
biznesowych. 

 

All in one 

W ramach jednego rozwiązania firma ma dostęp zarówno do najnowszej bazy wiedzy i 
gotowych narzędzi jak i najlepszych rozwiązań technologicznych. Można też skorzystać ze 
specjalistycznego doradztwa wdrożeniowego naszych ekspertów. 

 

Oszczędność czasu i pieniędzy 

Nasze rozwiązania pozwalają na szybszą, lepszą i tańszą realizację takich procesów jak 
rekrutacja, szkolenia czy oceny pracowników. Możliwość szybkiej dystrybucji wiedzy dzięki 
szkoleniom elektronicznym i „na żywo”.  

 

Wzrost zaangażowania i efektywności pracowników 

Dzięki Asseco Human Capital Management pracownicy mogą łatwiej realizować swoje 
zadania, skuteczniej współpracować oraz racjonalnie planować swój rozwój w ramach 
organizacji. To wymiernie przekłada się na ich zaangażowanie i efektywność. 

 

 

 

 

Dlaczego Asseco Human Capital Management? 
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Asseco Data Systems S.A. 

jedna z największych polskich firm informatycznych. 
 

Asseco Data Systems S.A. to firma, która prowadzi usługi doradcze, produkuje i rozwija oprogramowanie, 
dostarcza infrastrukturę informatyczną, oferuje centra danych, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem 
ludzkim. Specjalizuje się także w usługach bezpieczeństwa i zaufania danych oraz komunikacji masowej.  

Spółka skupia wiedzę i wieloletnie doświadczenie blisko 900 ekspertów oraz różnorodne kompetencje, 
pozwalające być jej wiarygodnym partnerem w tworzeniu, rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych 
dostarczanych zarówno do biznesu, jak i jednostek administracji publicznej. 

Siłą napędową Asseco Data Systems S.A. jest bliski kontakt z Klientem i doskonała znajomość jego potrzeb, 
czemu sprzyja działalność prowadzona w kilkunastu biurach w całej Polsce. Te atuty umożliwiają zachowanie 
elastyczności charakteryzującej mniejsze firmy, a także czerpanie z potencjału Grupy Asseco – polskiego giganta 
IT o międzynarodowej skali działania. 

 

 
 

 

Asseco Human Capital Management  
 

Od przeszło 20 lat koncentrujemy się na ludziach: pracownikach przedsiębiorstw, jednostek budżetowych oraz 
organizacji. Specjalizujemy się zarówno w rozwijaniu kompetencji pracowników, jak i zwiększaniu skuteczności 
procesów zarządzania zasobami ludzkimi. 

Koncentrujemy się na tworzeniu, dostarczaniu i wdrażaniu systemów zarządzania kapitałem ludzkim, zarówno 
zachodnich dostawców takich jak SAP, Oracle, SABA jak i własnego rozwiązania. Od ponad 15 lat tworzymy, 
rozwijamy i wdrażamy platformę typu HCM. Rozwiązanie wspiera szeroko rozumiane procesy zarządzania 
kapitałem ludzkim w organizacji obejmuje między innymi rekrutację i selekcję pracowników, szkolenia oraz ocenę 
wyników pracy i poziomu posiadanych kompetencji. W tym zakresie wykorzystywany jest dorobek 
i doświadczenie ProFirma, która od 2013 roku jest częścią Spółki. Jest ona prekursorem wdrażania modeli 
zarządzania kompetencjami w Polsce.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asseco Data Systems S.A. 

Pion Systemów Zarządzania Kapitałem Ludzkim 
ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia 

tel. +48 (58) 550 95 95 

 

 

 

 

 

www.assecods.pl/aHCM 

aHCM@assecods.pl 
 

 

 

 


