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Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 
Rozwój Efektywnych Organizacji.

• Na ile sprawnie pozyskujemy i utrzymujemy najlepszych 

pracowników? 

• Czy potrafimy wykorzystać ich potencjał? 

• Czy poprawiamy efektowność ich pracy? 

• Jak radzimy sobie z rozwojem i zmianami  

 w organizacji?

aHCM – Asseco Human Capital Management.

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 procesów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. aHCM to 7 modułów: 

• Staff – struktura organizacyjna, opisy stanowisk, kompetencje, oceny;

• Recruiting – zarządzanie procesem rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej;

• Performance – zarządzanie przez cele, monitoring efektywności;

• Learning – zarządzanie szkoleniami i bazą wiedzy;

• Collaboration – wsparcie procesów komunikacji i współpracy;

• Knowledge – możliwość zarządzania wiedzą w organizacji;

• Career – plany oraz wsparcie sukcesji kariery pracowników.

Do trafnych odpowiedzi potrzeba doświadczonych 

menadżerów. Jednak trudno dziś wyobrazić sobie efektywną i 

sprawną ich pracę bez wsparcia systemów typu Human Capital 

Management (HCM). Wspierają one kompleksowe zarządzanie 

rozwojem potencjału ludzkiego w zgodzie z rzeczywistymi 

potrzebami firmy i samych pracowników. Wielu przedsiębiorców 

z powodzeniem je wykorzystuje, aby podnieść efektywność 

pracowników, a tym samym rozwijać swój biznes.

Zarządzanie kapitałem ludzkim nigdy nie było łatwe, a współcześnie, przy wymagającym rynku pracownika, jest 
jeszcze trudniejsze. Działy HR, bez względu na wielkość organizacji, w swojej codziennej pracy napotykają wiele 
wyzwań, takich jak: pozyskanie właściwych pracowników i ich utrzymanie, zarządzanie kompetencjami pracowników, 
motywowanie, przeprowadzanie ocen, wyznaczenie ścieżek kariery oraz planu szkoleniowego dla każdego z nich. 
Każdy dyrektor personalny prędzej, czy później stawia sobie pytania:
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Główne korzyści dla Organizacji.

Asseco Human Capital Management to najlepsza odpowiedź na wyzwania, 
które stoją przed HR Business Partnerem. 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

Realne zarządzanie rozwojem pracowników

aHCM umożliwia zarządzanie rozwojem każdego pracownika – nikt nie jest w tych 
działaniach pominięty oraz wspomaga wspólną pracę zespołów projektowych, co realnie 
przekłada się na realizację celów biznesowych i rozwój organizacji.  

Synergia kompleksowego rozwiązania  

W ramach jednego systemu aHCM firma ma dostęp zarówno do najnowszej bazy wiedzy 
i gotowych narzędzi, które ułatwiają codzienną pracę działów HR. System aHCM to aż 7 
skorelowanych modułów, które mogą zostać wdrożone u klienta wszystkie lub tylko te, 
które są mu aktualnie niezbędne.

Oszczędność czasu i pieniędzy

aHCM to rozwiązanie, które pozwala na szybszą, lepszą i tańszą realizację takich 
procesów jak rekrutacja, szkolenia czy oceny pracowników. Pozwala zainwestować 
budżet zaoszczędzony na kosztownych szkoleniach, przeniesionych do elektronicznej ich 
dystrybucji.

Wzrost zaangażowania i efektywności pracowników

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

Usprawnienie procesów HR niezależnie od skali organizacji

aHCM pozwala przyśpieszyć oraz zautomatyzować wszystkie, a zwłaszcza kluczowe, 
procesy związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim w każdej organizacji bez względu na 
jej wielkość i profil działalności.
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Ponad 30%
redukcji czasu 

przeznaczonego na 
zarządzanie procesami HR.

Co wyróżnia aHCM?

Automatyzacja ocen 
pracowników i organizacji. 

Monitorowanie rozwoju 
pracowników.

150 gotowych szkoleń 
e-learning, np. MS Office, 

Negocjacje,
Komunikacja, itp.

Gotowe opisy 
kompetencji, zadań, 

stanowisk, wskaźników 
efektywności, itp. 

Krótki okres wdrożenia:
 1-3 miesięcy.

Chmura lub 
wdrożenie 

lokalne.

Ponad 500 000 
użytkowników 

systemu.

Ponad 250 wdrożeń w 
sektorach: komercyjnym, 

publicznym i oświatowym.

Zapewnienie 
organizacji najlepszych 

pracowników

Rozwój 
efektywności 

pracowników i zespołów

Wdrażanie zmian 
oraz rozwój 

innowacyjności 

Staff

Recruiting

Learning

Performance

Collaboration

Knowledge

Career

Zakres wykorzystania modułów aHCM.
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Umożliwia m.in.:

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

• odzwierciedlenie struktury firmy i dzięki temu sprawne 
zarządzanie organizacją;

• zbieranie i udostępnianie informacji o pracownikach;

•  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.

Staff.

Kluczowy moduł systemu, który stanowi centralne miejsce do zarządzania personelem oraz strukturą firmy na każdym 
jej poziomie. Jest również bazą informacji o pracownikach, ich kompetencjach, ścieżkach kariery i etapach rozwoju. 
Zawiera bibliotekę ponad 40 gotowych opisów kompetencji, zadań, stanowisk, wskaźników efektywności, co spra-
wia, że system ten może być wdrożony w każdej organizacji, bez względu na jej  wielkość i profil działalności. Może 
być także zintegrowany z innymi systemami organizacji, np. kadrowymi, ERP, itp., co umożliwia gromadzenie infor-
macji w jednym miejscu.

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

• modele kompetencji wraz z narzędziami badawczymi oraz wskazówkami rozwojowymi;
• zestaw wskaźników efektywności wraz z przypisanymi miernikami efektywności;
• zbiór zadań organizacyjnych, które porządkują obszary odpowiedzialności;
• opisy ponad 700 zawodów opracowanych za pomocą zadań, czynności, kompetencji i wskaźników efektywności;
• ankiety do badań organizacyjnych (np. satysfakcji i zaangażowania). 
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Umożliwia m.in.:

• kompleksowe zarządzanie przez cele (Management by 

Objectives - MBO);

• przypisywanie i monitorowanie celów dla jednostki 

organizacyjnej/pracowników;

• powiązanie celów indywidualnych z nadrzędnymi celami 

strategicznymi;
• opracowanie i zarządzanie systemem ocen 

pracowniczych (ocena przełożonego, 180°, 360°);

• 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;

• planowanie działań rozwojowych;

• wprowadzenie rynku celów.

Performance.

To moduł, który wspiera procesy zarządzania efektywnością pracowników, w tym tak kluczowe  
działania jak zarządzanie przez cele oraz oceny okresowe pracowników w oparciu o ocenę kompetencji  
i wskaźniki efektywności.
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Umożliwia m.in.:

• zarządzanie dedykowaną dla firmy witryną rekrutacyjną, 

obsługującą zarówno rekrutację zewnętrzną jak i 

rekrutację wewnętrzną;

• 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;

• opracowanie dedykowanego formularza rekrutacyjnego.

Recruiting.

Pozwala na zarządzanie procesem rekrutacji pracowników, znacznie podnosząc skuteczność tego pro-
cesu. Moduł udostępnia internetową stronę rekrutacyjną, która automatyzuje składanie dokumentów  
aplikacyjnych przez kandydatów oraz skraca czas ich procesowania w działach HR. 

Umożliwia m.in.:

• upowszechnianie informacji przez firmę i samych 

pracowników (wall firmowy);

• współpracę między pracownikami – wymiana  

pomysłów/doświadczeń;

•  wideokonferencje, wirtualne spotkania;

• prowadzenie grup dyskusyjnych;

• pracę grupową, np. nad projektami;

• social learning;

• wymianę dokumentów.

Collaboration.

Jest modułem, który ułatwia pracownikom współpracę na wielu płaszczyznach, np. wspólną pracę zespołów projek-
towych, dzięki takim narzędziom jak: platforma wymiany pomysłów i doświadczeń, wirtualne spotkania, wall firmowy, 
social learning, itp.



 
Jest narzędziem wspierającym organizację 

w zakresie szeroko pojętego rozwoju 
pracowników poprzez projektowanie 

szkoleń i ścieżek karier. Moduł pozwala 
także na zarządzanie wiedzą wewnątrz 

firmy, dzięki gromadzeniu i wymianie 
doświadczeń poprzez szereg narzędzi, m.in. 
wideokonferencje, grupy dyskusyjne, czaty, 

wiki, blogi, itp.

Jest modułem, który ułatwia pracownikom współpracę na wielu 
płaszczyznach, np. wspólną pracę zespołów projektowych, dzięki 

takim narzędziom jak: platforma wymiany pomysłów i doświadczeń, 
wirtualne spotkania, wall firmowy, social learning, itp.

 
To kluczowy moduł systemu, który stanowi centralne 

miejsce do zarządzania personelem oraz strukturą firmy 
na każdym jej poziomie. Jest również bazą informacji o 

pracownikach, ich kompetencjach, ścieżkach kariery i 
etapach rozwoju. Zawiera bibliotekę ponad 40 gotowych 

opisów kompetencji, zadań, stanowisk, wskaźników 
efektywności, co sprawia, że system ten może być 
wdrożony w każdej organizacji, bez względu na jej  

wielkość i profil działalności. Może być także zintegrowany 
z innymi systemami organizacji, np. kadrowymi, ERP, itp., co 

umożliwia gromadzenie informacji w jednym miejscu.

Moduły Asseco Human Capital 
Management. 

Recruiting



 
Pozwala na zarządzanie procesem rekrutacji pracowników, znacznie podnosząc skuteczność tego procesu. 
Moduł udostępnia internetową stronę rekrutacyjną, która automatyzuje składanie dokumentów aplikacyjnych 
przez kandydatów oraz skraca czas ich procesowania w działach HR. 

To rozwiązanie, które pozwala na efektywne 
zarządzanie zasobami wiedzy w organizacji 
każdej wielkości (knowledge management). 
Umożliwia gromadzenie i porządkowanie 
wiedzy w atrakcyjnej formie oraz w sposób 
ustrukturyzowany, który pozwala wszystkim 
pracownikom w pełni z niej korzystać.

  
To narzędzie, które wspiera rozwój 
zawodowy pracowników, poprzez 
planowanie i realizację ścieżek kariery. 
Jest użyteczne dla przełożonych, 
działów HR i zarządów, jednak to 
przede wszystkim pracownicy czerpią 
z niego największe korzyści, kształtując 
indywidualnie swoją karierę.

To moduł, który wspiera procesy zarządzania efektywnością 
pracowników, w tym tak kluczowe działania jak zarządzanie przez 
cele oraz oceny okresowe pracowników w oparciu o ocenę 
kompetencji oraz wskaźniki efektywności.

Recruiting
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Umożliwia m.in.:

•  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, tworzenie wirtualnych 

klas, spotkań on-line;

• wymianę doświadczeń w organizacji poprzez wykorzy- 

stanie wideokonferencji, grup dyskusyjnych, czatów, wiki, 

blogów;

• monitorowanie aktywności i postępów w nauce;

• zaawansowane raportowanie;

• budowanie bazy wiedzy organizacji;

• wykorzystanie w procesie edukacji mechanizmów grywa- 

lizacji i social learning;

• certyfikację pracowników;

• zgodność ze standardami SCORM, AICC, Common 

Cartridge, IMS. 

Learning.

Jest narzędziem wspierającym organizację w zakresie szeroko pojętego rozwoju pracowników poprzez projek-
towanie szkoleń i ścieżek karier. Moduł pozwala także na zarządzanie wiedzą wewnątrz firmy, dzięki gromadzeniu 
i wymianie doświadczeń poprzez szereg narzędzi, m.in. wideokonferencje, social learning, grupy dyskusyjne, czaty, 
wiki, blogi, itp. 
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Umożliwia m.in.:

• gromadzenie różnorodnych zasobów wiedzy  

w usystematyzowany sposób (katalogi tematyczne, układ 

procesowy itp.);

• 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.

Knowledge.

To rozwiązanie, które pozwala na efektywne zarządzanie zasobami wiedzy w organizacji każdej wielkości  
(knowledge management). Umożliwia gromadzenie i porządkowanie wiedzy w atrakcyjnej formie oraz w sposób 
ustrukturyzowany, który pozwala wszystkim pracownikom w pełni z niej korzystać.

Umożliwia m.in.:

• zarządzanie planami rozwoju 

pracowników;

• tworzenie list sukcesorskich oraz 

monitoring rozwoju sukcesorów;

• monitorowanie potencjału 

pracowników w kategoriach 

kompetencji i efektywności;

• identyfikację i wsparcie rozwoju 

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. 

Career.

To narzędzie, które wspiera rozwój zawodowy pracowników, poprzez planowanie i realizację ścieżek kariery. 
Jest użyteczne dla przełożonych, działów HR i zarządów, jednak to przede wszystkim pracownicy czerpią z niego  
największe korzyści, kształtując indywidualnie swoją karierę.
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Przykłady wdrożeń systemu aHCM.

W firmie Asseco Poland wdrożyliśmy:

• moduł zarządzania kompetencjami i szkoleniami oraz ocenę okresową dla 3 000 
pracowników;

• moduł zarządzania procesem rekrutacji;
• dedykowane szkolenia elektroniczne dla pracowników oraz klientów spółki.

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 
Polsce zatrudnia 3000 pracowników, posiada 20 biur w największych miastach Polski. Stoi na czele międzynarodowej grupy 
kapitałowej Asseco, w ponad 54 krajach na całym świecie zatrudnia ponad 20 000 osób.

Firmie Tech Data dostarczyliśmy platformę aHCM w modelu chmury na 
potrzeby:

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

• projektu Succession Planning dla Top Managementu;
• badań i rekrutacji pracowników.

Tech Data jest jednym z największych światowych dystrybutorów sprzętu (HP, Apple, Cisco, Microsoft). Zatrudnia ponad 9 000 
pracowników w ponad 100 krajach. Tech Data jest obecnie 108 na liście Fortune 500®.

W firmie Affidea wdrożyliśmy:

• firmowy katalog kompetencji dla 6000 specjalistów;
• testy kompetencji dla spółek grupy Affidea zlokalizowanych w 14 krajach Europy;
• platformę aHCM w modelu chmury.

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 
rekrutację i kształcenie kadry medycznej oraz zarządzanie usługami z zakresu teleradiologii.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrealizowaliśmy:

• projekt „Narzędzie do badania kompetencji”, którego celem było stworzenie 
narzędzia pozwalającego wszystkim Urzędom Pracy na szybkie i trafne 
diagnozowanie kompetencji zawodowych absolwentów oraz osób bezrobotnych;

• projekt objął 310 Urzędów Pracy (Wojewódzkich, Powiatowych, Miejskich, Zamiejscowych);
• platforma aHCM 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.
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Firmie Gaspol dostarczyliśmy platformę aHCM:

• w zakresie zarządzania kompetencjami, oceny okresowej, procesu rekrutacji 
oraz zarządzania szkoleniami pracowników; 

• platforma została zintegrowana z MS SharePoint, usługą Ad, MS Dynamics oraz 
Teta.

Gaspol to firma dostarczająca energię, gaz płynny, gaz ziemny, energię elektryczną oraz odnawialną. 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.

Dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

• opracowaliśmy program ZZL w oparciu o model Human Performance Improvement;
• przeprowadziliśmy 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. 

Krajowej Izbie Gospodarczej dostarczyliśmy:
• w modelu chmury platformę aHCM;
• 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.

Dla firmy Metlife dostarczyliśmy:
• platformę aHCM w modelu chmury;
• pakiet szkoleń elektronicznych.

MetLife działa w Polsce od 1990 roku, oferując pełen zakres dostępnych produktów i usług finansowych. W Polsce firma zatrudnia 
ponad 10 000, a na świecie ponad 69 000 pracowników. Metlife posiada 5,6 miliona Klientów w Polsce.

Dla Urzędu Zamówień Publicznych:

• uruchomiliśmy portal edukacyjny dla 50 000 użytkowników;
• dostarczyliśmy szkolenia elektroniczne;
• hostowaliśmy i administrowaliśmy platformą aHCM.

Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych
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Asseco Data Systems S.A.  
Siła tworzenia.
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 ponad 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.

Nasze kompetencje  
i kluczowe obszary działalności.

Utrzymanie i Rozwój 
Oprogramowania

 

 
-

Centrum Danych 

Dostarczamy kompleksowe rozwi zania 
w zakresie projektowania i utrzymywania 

 IT opartych o najw  poziom 
bezpiecz twa przetwarzanych informacji. 

Komunikacja Masowa 

Zapewniamy bezpieczne i  efektywne  zarz dzanie informacjami w postaci doku-
mentów papierowych i elektronicznych oraz ca o iow  obs  korespondencji 
w ka dej organizacji.

Zarz dzanie Kapita em Ludzkim 

Wspieramy w zarz zaniu procesami HR, tj. rekrutacj  i selekcj  adapt  pracow-
ników, motywacj , ocen  wyników pracy oraz rozwojem kompetencji, dostarcza-
j c Platfor aHCM.

Szkolenia 

Wspieramy pracowników naszych Klientów w budowaniu ich karier 
zawodowych, a organizacjom pomagamy  efekt
funkcjonowania. Oferujemy szkolenia katalogowe, projektujemy 
szkolenia na zamówienie oraz my  outsourcingu 
procesów szkoleniowych.

Integracja IT 

Oferujemy zarówno produkty w asne jak i rozw ania zbudowane z wykorzystaniem 
produktów i technologii renomowanych vendorów.

zenia Spo eczne

Dostarczamy informatyczne systemy adcz  emerytalno-rentowych  
(ZUS i KRUS), które na bi co s  dostosowywane do wymaga  organizacyjnych  
i prawnych.  

 
 
Tworzymy i wdra amy oprogramowanie wspomagaj e prac  
ur dów administracji samor dowej, m.in. Zintegrowany System 
Zar  Miastem i Gm .

Administracja Terenowa

Oprogramowanie dla Finansów

Projektujemy, tworzymy i wdra amy wyspecjalizowane oprogramowanie dla 
instytucji finansowych, w tym dla b  leasingowej i car fleet management (CFM).

 
 

 

i Zaufania



Grupa Asseco.

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 Asseco Human Capital Management. Rozwiązanie wspiera szeroko rozumiane procesy 
zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, obejmuje m.in. rekrutację i selekcję pracowników, szkolenia oraz ocenę 
wyników pracy i poziomu posiadanych kompetencji. 

Asseco Data Systems S.A. jest częścią Grupy Asseco, która od 2004 roku zbudowała silną sieć firm działających w 54 
krajach na całym świecie. Grupa zapewnia najlepsze rozwiązania informatyczne dostosowane do specyfiki danego 
kraju i stosowanych tam standardów. Asseco Poland, stojące na czele grupy, jest największą firmą informatyczną 
notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To obecnie największa spółka informatyczna w Europie 
Środkowej oraz szósty producent oprogramowania w Europie. 

500.000+
UŻYTKOWNIKÓW 

SYSTEMU 
aHCM

250+
WDROŻEŃ W SEKTORZE

PUBLICZNYM 
I KOMERCYJNYM

150
GOTOWYCH

SZKOLEŃ
E-LEARNING

40
 GOTOWYCH

OPISÓW
KOMPETENCJI

Pion Systemów 
Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
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www aHCM.pl

aHCM@assecods.pl

Asseco Data Systems S.A.
ul. Żwirki i Wigury 15
81-387 Gdynia

Pion Systemów 
Zarządzania Kapitałem Ludzkim


