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Enkel HR-løsning til gymnasier  
Professionaliser og effektiviser jeres HR-indsats 
Digitale personalemapper, kompetencestyring, MUS, TUS,  
ledelsesinformation, automatisering af HR-arbejdsgange m.m.      

INNOMATE HR /gym er en webbaseret HR-løsning 

skræddersyet gymnasier. Løsningen er udviklet på bag-

grund af erfaringer fra en lang række gymnasier og de-

res behov for at kvalitetssikre deres HR-praksis, effektivi-

sere arbejdsgange og opnå nem adgang til data og for 

at få et ledelsesredskab til opfølgning af HR-indsatsen.  

 

Nøglefærdig løsning  
Vi har sammensat en enkel løsning - målrettet gymnasier.  

Løsningen er hurtig og nem at implementere og har en lækker 

og intuitiv brugergrænseflade med adgang for alle medarbej-

dere.  

Kompetencestyring 
Styring af efter- og videreuddannelse m.m. Individuelle udvik-

lingsplaner og overblik over skolens samlede udviklingsbehov. 

Overblik over undervisningskompetencer, faglige og pædago-

giske kompetencer, beskæftigelsesgrad, CV-oplysninger.   

 

Digitale personalemapper 

Nem og hurtig adgang til medarbejderfiler som f.eks. ansættel-

seskontrakt, kursusbeviser, arbejdstidsaftaler m.m. Også lede-

re og medarbejdere har adgang til relevante filer.  

MUS og TUS  
Effektiv håndtering af MUS– eller TUS-processen. Et workflow 

styrer invitation, oprettelse og udsendelse af samtaleskemaer, 

remindere m.m. Elektronisk godkendelse af konklusionsskema. 

Overblik over aftaler og handlingsplaner.  

Mulighed for selv løbende at oprette og redigere samtaleske-

maer. Systemet understøtter en fleksibel organisering med 

tværgående teams og skiftende ledere. 

Kom nemt og hurtigt i gang 
Vi har sammensat en enkel starthjælpspakke og afhængig af 

skolens egne ressourcer kan systemet være i drift indenfor få 

uger.  

 

Starthjælpspakken omfatter: 

 Medarbejderdata importeres fra f.eks. excel-ark. 

 Styling af system med logo 

 ½ dags workshop for centrale nøglepersoner, - fysisk eller 

som onlinemøder.  

 Klargøring af workflows til MUS eller TUS. 

 Evt. opsætning af sign-on løsning - UNI-login eller WAYF  

Udvidelsesmuligheder af INNOMATE HR /gym 
 Automatisering af arbejdsgange i forbindelse med: Indkø-

ring/fratrædelse, prøvetidsaftaler, arbejdstidsaftaler, syge-

/raskmelding, m.m. 

 Indscanning af medarbejderfiler.  

Vi tilbyder i samarbejde med PostNord Scanning en effektiv 

løsning til scanning af papirbaserede personalemapper. 

Dokumenterne scannes og sendes herefter direkte ned i 

medarbejderens filarkiv i systemet. Efterfølgende vil I selv 

løbende kunne indscanne nye filer. 

Med en stærk kombination af 

kompetencer indenfor HR og 

softwareudvikling, leverer vi  

HR-løsninger, der hjælper virksomheder 

med at optimere og professionalisere 

deres HR-processer på helt nye måder.  

web: www.innomate.com 

tlf.: +45 70 20 83 43 

email:  info@innomate.com 


