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Synlige effektiviseringer, kvalitetssikring af HR-

praksis, nem adgang til data, bedre beslutnings-

grundlag, overvågning af HR-indsatsen m.m.  

Med INNOMATE HR får I et målrettet værktøj, der 

understøtter jeres både daglige og strategiske HR-

opgaver og -processer.  

 

Enkelt og fleksibelt 

INNOMATE HR er klargjort ud fra Best Practice og 

kan umiddelbart tages i brug.  

Samtidig er løsningen på alle måder fleksibel: Funkti-

onalitet, opsætning, organisationsstruktur, work-

flows, brugerrettigheder, tabeller, beskeder, sprog, 

tidszoner m.m. opsættes efter netop jeres behov.  

Det er derfor muligt at skræddersy en løsning der 

fuldstændig matcher jeres behov. 

 

Workflowstyring  
- lad INNOMATE HR gøre arbejdet 

INNOMATE HR har en unik, indbygget workflowmotor, som 

automatiserer og strømliner jeres HR-processer. Faste og tids-

krævende arbejdsgange, hvor information og opgaver skal 

videregives eller koordineres på kryds og tværs af organisatio-

nen, overlades til systemet med et enkelt klik. 

Opfølgning på tidsfrister, udsendelse af emails og SMS, påmin-

delser og mødeindkaldelser, registrering af data m.m. sker 

automatisk.  

I et workflow kan også indgå, at der automatisk dannes kon-

trakter og andre dokumenter ud fra egne skabeloner og med 

efterfølgende digital signering og videresendelse til e-Boks.  

Alt sammen tilpasset virksomhedens behov med henblik på at 

automatisere mest muligt. 

  

Understøtter den moderne organisation 

INNOMATE HR er designet til at være både medarbejdernes, 

ledernes og HR-funktionens værktøj. Systemet har en lækker 

og intuitiv brugergrænseflade. 

INNOMATE HR favner enhver organisering lige fra den traditi-

onelle hierarkiske organisation til projektorganisering med 

skiftende teams, medarbejdere med flere ledere m.m. 

INNOMATE HR sikrer således, at medarbejdere - hvor end de 

befinder sig i organisationen - har den systemmæssige ad-

gang, der matcher deres unikke relationer.  

Fra rekruttering til fratrædelse 

HR-system med  
suveræn workflowstyring 
Få automatiseret og strømlinet jeres HR-processer: Rekruttering, on/offboarding,  
kompetencestyring, uddannelsesplanlægning, medarbejdersamtaler og meget mere 
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Når teknikken gør det nemt 

INNOMATE HR er en Cloudløsning baseret på den nyeste web-

teknologi og med en moderne og intuitiv brugergrænseflade. 

Løsningen er danskudviklet og har været i produktion i mere 

end 15 år. 

Brugeren har adgang til systemet via sin internetbrowser fra 

såvel PC-ere som mobile platforme. Det er derfor enkelt og 

hurtigt at anvende, og opdatering og backup af systemet sker 

løbende. 

Systemet er abonnementsbaseret med en årlig betaling ud fra 

virksomhedens størrelse (antal medarbejdere). 

INNOMATE HR kan naturligvis integreres med virksomhedens 

øvrige systemer f.eks. løn- eller personalesystem og intranet. 

Brugeradgangen kan forenkles via Single Sign-On. 

 

Data protection by design and by default 

INNOMATE HR er designet til at sikre beskyttelsen af person-

data i fuld overensstemmelse med  EU’s persondataforord-

ning.  

Der indgås i den forbindelse en Databehandleraftale. 

 

Kom nemt i gang  

Med baggrund i mange års erfaring, tilbyder INNOMATE en 

unik ekspertise i at koble IT med virksomhedens strategiske 

HR.  

Med velafprøvede metoder og enkle starthjælpspakker hjæl-

per vi Jer effektivt og målrettet gennem implementeringspro-

cessen. Vores udgangspunkt er, at det skal være nemt at kom-

me i gang, og at arbejdet skal rette sig mod klare forretnings-

mæssige mål.  

Vi anvender workshops som metode. Disse gennemføres hos 

kunden, hvor nøglemedarbejdere deltager sammen med  

INNOMATE’s konsulenter. En workshop kombinerer rådgiv-

ning, instruktion, beslutningsforum og arbejdsgruppe. Formen 

sikrer, at kundens nøglemedarbejdere opnår kompetence og 

ejerskab til løsningen.  

 

Med brugeren i centrum 

INNOMATE indgår som sparringspartner i jeres løbende an-

vendelse og optimering af INNOMATE HR. Vil tilbyder en 

effektiv support via vores Support-site med guides, dokumen-

tation, nyheder, tips og tricks, m.m. 

 

Vi udsender jævnligt BrugerNyhedsbreve samt gennemfører 

kurser og brugertræf med fokus på erfaringsudveksling og ny 

og fremtidig funktionalitet.  

 

Se også produktbladene: 
 
Faktablad 
INNOMATE HR Rekruttering 
INNOMATE HR Kursus 

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 


