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SAP® Fieldglass® Contingent
Workforce Management
Com o SAP Fieldglass Contingent
Workforce Management, é possível:
• Obter visibilidade e controle total de
todos os aspectos do trabalho
terceirizado.
• Aumentar a estabilidade e a capacidade
de resposta dos negócios, alcançando
rapidamente a capacidade e as
habilidades necessárias.
• Encontrar, engajar, gerenciar e
remunerar trabalhadores terceirizados
com facilidade para atender com
eficiência às demandas em
transformação do mercado.
• Minimizar o risco organizacional por
meio de supervisão e compliance
automatizados.
• Aumentar a produtividade e reduzir
custos e, ao mesmo tempo, manter a
alta qualidade e o desempenho do
trabalhador.
• Usar a configuração self-service e
integrar as ferramentas e soluções
existentes para criar uma experiência
de usuário completa.
• Colaborar de maneira eficiente com
todos os stakeholders e equipes.

OTIMIZE TALENTOS TERCEIRIZADOS PARA CRIAR RESILIÊNCIA
NOS NEGÓCIOS
A resiliência dos negócios no ambiente volátil de hoje depende da capacidade de
navegar pelas constantes mudanças. Mais do que nunca, isso significa manter uma
força de trabalho terceirizada que você possa ampliar e reduzir rapidamente com
as habilidades e os talentos certos para superar os desafios atuais e criar
oportunidades futuras. Prestadores de serviços, freelancers, consultores e outros
trabalhadores terceirizados desempenham um papel vital para você atingir essa
meta, tornando imprescindível a otimização do valor que eles entregam.
Mas a gestão eficaz do trabalho terceirizado pode ser um grande desafio. As
complexas transferências e interações necessárias entre stakeholders internos,
provedores de serviços gerenciados ou agências de emprego e trabalhadores que
não fazem parte da folha de pagamento geralmente ocorrem em várias ferramentas
e aplicativos, gerando lacunas na visibilidade e controle. Isso limita os insights de
qualidade do trabalho, desempenho, progresso e outras métricas que permitem
acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo. Além disso, abre espaço
para violações de segurança, problemas de compliance e riscos semelhantes que
podem afetar negativamente a sua organização.
O SAP® Fieldglass® Contingent Workforce Management resolve essas
preocupações, permitindo que você encontre, engaje, gerencie e pague os
trabalhadores terceirizados com rapidez e eficiência por meio de uma única
solução em nuvem. A automação otimiza os processos, agiliza os workflows e
aumenta a produtividade para que você possa preencher as funções mais rápido
com um custo menor. Com os poderosos recursos de análise e geração de
relatórios, você toma decisões fundamentadas que se alinham aos objetivos
estratégicos. A visibilidade e o controle centralizados facilitam o monitoramento de
atividades, a avaliação de resultados e o compartilhamento de informações entre as
equipes relevantes. A configuração self-service permite ajustes rápidos para
atender às suas necessidades específicas. E os recursos de segurança integrados
oferecem suporte ao compliance com regulamentações globais, ao rastreamento
de acessos e permissões e à integração e ao desligamento adequados para reduzir
riscos e proteger ativos confidenciais.
Avaliar
trabalhadores e
fornecedores

para atender a nova demanda."
Sandra Buhler, Director, Contingent
Workforce, MUFG Union Bank NA
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O SAP Fieldglass Contingent Workforce Management oferece um
espaço de trabalho digital colaborativo no qual você pode encontrar,
engajar, gerenciar e pagar o trabalho terceirizado de maneira rápida
e eficiente – tudo em um só lugar.

Sobre as soluções SAP®
Fieldglass®
SAP Fieldglass é líder em soluções de
gestão da força de trabalho terceirizada e
serviços. Organizações de todo o mundo
usam SAP Fieldglass para encontrar,
engajar e gerenciar todos os tipos de
recursos terceirizados. Nossa plataforma
aberta em nuvem foi implementada em
mais de 180 países e ajuda as empresas a
transformar o modo como o trabalho é
feito, a aumentar a agilidade operacional e
a acelerar os resultados empresariais na
economia digital. Com os recursos da SAP,
nossos clientes se beneficiam de um
roadmap orientado pelo investimento
contínuo em inovação. Para saber mais,
visite www.fieldglass.com.

AUMENTE A AGILIDADE DA FORÇA DE TRABALHO EM TODA A
EMPRESA

Os recursos flexíveis oferecem total eficiência durante todo o ciclo de gestão da força
de trabalho, ajudando a preencher as vagas e a atender às necessidades empresariais
em constante mudança com agilidade e facilidade.

Encontre rapidamente os melhores talentos para atender às
demandas do mercado

As ferramentas de suporte à decisão orientam você a escolher os canais de compras
apropriados e a classificar os trabalhadores corretamente. A criação de modelos
personalizados permite que você especifique descrições de cargos, qualificações,
taxas de pagamento e muito mais para simplificar os lançamentos e eliminar o
trabalho repetitivo. As aprovações automatizadas agilizam o processamento para os
projetos avançarem com mais rapidez. A distribuição configurável permite anúncios
em camadas para MSPs (Provedor de Serviços Gerenciados) e fornecedores
direcionados, para que os principais fornecedores possam enviar os candidatos
primeiro.

Engaje os melhores trabalhadores para cada atribuição

O machine learning acelera a triagem de currículos e a identificação de
talentos, enquanto as ferramentas avançadas de comparação agilizam as avaliações
para que você possa realizar entrevistas mais cedo. A funcionalidade intuitiva cobre
cada etapa do processo de seleção para garantir que a licença, as certificações, as
habilidades, o treinamento e outros requisitos sejam atendidos. Além disso, todas as
decisões são tomadas seguindo as regras de compliance da sua organização.

Gerencie todos os processos por meio de um sistema único e
centralizado

A centralização de todos os processos e dados do trabalho terceirizado em um único
sistema permite visibilidade, colaboração e controle em toda a empresa – e a
integração com soluções ERP e de procurement amplia ainda mais esse benefício. A
integração correta cria uma cadeia de custódia por meio de verificações de
antecedentes obrigatórias, IDs de segurança, restrições de acesso e outras medidas
de redução de riscos. As melhores ferramentas do setor aprimoram a gestão de
desempenho e a permanência, a captura de horas, a de taxa de pagamento variável e a
alocação de recursos. Os relatórios abrangentes respaldam decisões mais acertadas
sobre custo, qualidade e estratégia. A funcionalidade disponível em 180 países e 21
idiomas oferece suporte ao compliance com as leis fiscais, formatos de fatura, regras
de pagamento e taxa e regulamentações locais em todo o mundo.

Simplifique o pagamento e o acompanhamento das atividades
realizadas

A geração de fatura simplifica a reconciliação e o pagamento, fornecendo
informações precisas que se alinham às condições acordadas. Um processamento
correto de pagamento libera você para se concentrar no valor e nos relacionamentos
com fornecedores. O desligamento sistemático solicita o término de acesso adequado
no momento em que as atribuições são concluídas. E as ferramentas de avaliação e
feedback criam consciência de ciclo fechado para orientar a contratação futura.

COMECE AINDA HOJE

Para saber mais sobre como o SAP Fieldglass Contingent Workforce Management
pode ajudar você a tirar o máximo proveito do trabalho terceirizado, visite nossa
página da Web ou contate seu executivo de engajamento do cliente.

www.fieldglass.com
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