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Contoh Bisnis

Departemen Sumber Daya Manusia dari IDES adalah tanggungjawab 
untuk merekrut dan memelihara dari perekrutan yang baru.



Overview

• Untuk melengkapi efektifitas dibutuhkan penyelarasan seluruh sumber 
perusahaan termasuk karyawan dengan sasaran bisnis. Kebutuhan untuk 
transform tradisional fungsi human resources (HR) kedalam program 
komprehensif untuk human capital management (HCM).

• Dengan mySAP ERP Human Capital Management (mySAP ERP HCM), dapat
memaksimalkan nilai karaywan dan menyelaraskan kemampuan karyawan, 
aktivitas dan insentif dengan sasaran bisnis dan strategis. mySAP ERP HCM juga
menyediakan alat-alat untuk mengelola, mengukur dan reward individual dan
kontribusi tim

• Elemen-elemen mySAP ERP HCM solution: Organizational Management Objects; 
Applicant Data; Personnel Management; Personnel Development; Training and 
Event Management; Time Management; Appraisals; Payroll; Personnel cost 
Planning



Organizational Unit

• Organizational units menggambarkan variasi bisnis dalam oranisasi. 
Beberapa unit organisasi, sepanjang berhubungan, memoles struktur 
organisasi.

• Organizational units dapat membagi persetujuan fungsional atau 
kriteria regional:  Jobs; Positions and Person



Recruitment

• Menggunakan komponen rekrutmen untuk melaksanan proses 
rekutmen seluruhnya dari data pelamar yang ke posisi staf. Pelamar 
bisa dari eksternal perusahaan ataupun internal perusahaan untuk 
perubahan posisi.

• Kebutuhan staf diwakili dengan lowongan. Lowongan posisi yang 
dibutuhkan dipenuhi, jika rekrutmen terintegrasi dengan manajemen 
oranisasi, lowongan dapat diciptakan atau diinisiasikan oleh internal 
transfer dalam manajemen organisasi.



Recruitment [2]

• mySAP ERP HCM mendukung kebutuhan staf, periklanan, pengelolaan 
dan penyeleksian pelamar, dan korepondensi pelamar.

• Saat menerima pelamar, maka dapat ditransfer data pelamar tersebut 
untuk dimasukkan dalam perekrutan sebagai data pegawai dalam 
administrasi personal.



Personnel Management

• Integrasi antara rekrutmen dan adiministrasi personal memungkinkan 
data pelamar ditransfer menjadi data pegawai, yang harus dilengkapi. 
Data pegawai disimpan dalam mySAP ERP HCM sebagai infotype 
records. Data dapat ditampilkan, dikopi, dikoreksi dan dihapus.

• Pemeliharaan infotypes dalam berbagai cara :
• Single-screen maintenance (one infotype for one person)

• Personnel actions (sequence of infotypes for one person)

• Fast Entry (one infotype for multiple persons)
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