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Η Ελληνικός Χρυσός 
• Μεταλλευτική εταιρεία, θυγατρική της Eldorado Gold 

Corporation

• 1.600 εργαζόμενους 

• Εγκαταστάσεις εξόρυξης σε Ολυμπιάδα, Σκουριές, Στρατώνι
& χώρος ξηρής απόθεσης στον Κοκκινόλακκα.

• Από το 2004, αναπτύσσει και λειτουργεί τα μεταλλεία 
Κασσάνδρας στη Χαλκιδική

Ο πελάτης



Η ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού, εκτελεί πολυεπίπεδες εργασίες 

 Επιχειρησιακές συμβάσεις

 Πολλαπλές ειδικότητες και επιδόματα

 Λειτουργία με βάρδιες

 Πολλά κέντρα κόστους

 Παρακολούθηση προβλέψεων

 Διαχείριση συμβάσεων δανείων

 Ειδικές αναφορές σε 2 γλώσσες

 Παρακολούθηση αδειών & εγκρίσεων

 Χειρισμός διαφόρων αιτημάτων 

 Συγκέντρωση παραπόνων

 Καταχώρηση ποινών και επαίνων

 Κατηγοριοποίηση παροχών 

 Εκτέλεση εκπαιδεύσεων 

 Αξιολόγηση προσωπικού

Οι απαιτήσεις του έργου

Μισθοδοσίας Διαχείρισης προσωπικού



Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε

Υπολογισμός μισθοδοσίας 
ιδιαίτερων απαιτήσεων

Απομακρυσμένοι 
εργαζόμενοι χωρίς Η/Υ

Πλήθος ειδικών 
αναφορών σε 2 γλώσσες

Αυτοματοποίηση 
διαδικασιών & ροών 

εγκρίσεων



Η προσέγγισή μας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικός Χρυσός,
απαιτεί την εγκατάσταση των cloud εφαρμογών

• Payroll για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας

• HRMS για τη διαχείριση του προσωπικού

• myWorkplace για τη διαδραστική επικοινωνία εργαζομένων – HR



Οι διαδικασίες υλοποίησης

Μισθοδοσία

 Επιχειρησιακές συμβάσεις 

 Ειδικότητες & επιδόματα 

 Κέντρα κόστους

 Παρακολούθηση δανείων 

 Προσαρμογή ευρετηρίων

 Ειδικό menu εργασιών

HRMS

 Ειδικό οργανόγραμμα  

 Κατηγοριοποίηση παροχών 

 Κατηγοριοποίηση ποινών & επαίνων

 Αναλυτικό αρχείο τέκνων

 Ωράρια βαρδιών 

 Ερωτηματολόγια αξιολογήσεων

myWorkplace

 Δημιουργία web accounts

 Κατηγοριοποίηση αδειών

 Ροές εγκρίσεων

 Άδειες υφισταμένων

 Αξιολογήσεις

 Εργασίες ενημέρωσης προϊσταμένων 



Το αποτέλεσμα

Βασικά πλεονεκτήματα του τμήματος HR από τον ψηφιακό του μετασχηματισμό

 Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση αδειών & αιτημάτων

 Παρακολούθηση βαρδιών 

 Αναλυτική καταγραφή ποινών και επαίνων

 Αναλυτικά στοιχεία απόδοσης εργαζομένων 

 Ενίσχυση της παραγωγικότητας

 Υπολογισμός μισθοδοσίας & προβλέψεων 

 Διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών



Διαχείριση 
απομακρυσμένου 

εργατικού δυναμικού

Αξιοκρατικό 
περιβάλλον εργασίας

Ηλεκτρονικό φάκελο 
εργαζομένου

Αυτοματοποίηση 
καθημερινών εργασιών

Τα κέρδη του πελάτη



‘’Από την πρώτη κιόλας επαφή μας με τους ανθρώπους της SoftOne διαπιστώσαμε ότι έχουν 
τη λύση για τις ανάγκες αυτοματοποίησης των καθημερινών διαδικασιών διαχείρισης των 
1.600 εργαζομένων μας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του τμήματος HR. 

Και δεν διαψευστήκαμε, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα άρχισαν να φαίνονται τα 
πρώτα αποτελέσματα.

Το βασικότερο όμως κέρδος από τη συνεργασία μας με την SoftOne είναι οι ευχαριστημένοι 
εργαζόμενοι από το αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας που τους προσφέρουμε.’’

Τσιάκας Κωνσταντίνος, Head of Payroll & Benefits, Ελληνικός Χρυσός



Best SaaS Product for HR
Cloud Computing Awards 2022



Διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας εργαζομένων – εταιρίας

Εργαζόμενος

Άδειες

Απουσίες

Εξοδολόγια

check in/out

 Ασθένειες 

 Λοιπές Αιτήσεις 

 Αποδείξεις Πληρωμής

 Ημερολόγιο εργασίας

Προϊστάμενος

 Βαρδιολόγιο  

 Παρουσιολόγιο 

 Έλεγχος Προέλευσης 

 Αξιολογήσεις 

Εγκρίσεις Υφισταμένων 

Τμήμα H.R

 Ανακοινώσεις & Πληροφορίες

 Σεμινάρια  εκπαίδευσης

 Βιογραφικά & προσλήψεις

 Μισθοδοσία

Διαχείριση αιτημάτων εργαζομένων



Μετάβαση από τις
χειρόγραφες διαδικασίες

Στον ψηφιακό κόσμο του
SOFT1 myWorkplace



 24/7 πρόσβαση των εργαζομένων
στην εφαρμογή από οποιαδήποτε συσκευή

 Δημιουργία καλύτερου εργασιακού 
περιβάλλοντος

 Συνεχής παρακολούθηση της εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και εξέλιξης των εργαζομένων

 Άμεση υποστήριξη νέων επιχειρησιακών 
απαιτήσεων

 Ταχύτερη αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

 Ευκολότερη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση 
άρα σημαντική εξοικονόμηση πόρων

Στρατηγικός συνεργάτης

Αύξηση παραγωγικότητας Μείωση Κόστους



 Αλληλεπίδραση      
με τη νέα εφαρμογή μισθοδοσίας Soft1 Payroll με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας

 Πολυγλωσσικό
ώστε να καλύπτει πλήρως διεθνείς & πολυεθνικούς ομίλους 

 Εύκολη πρόσβαση                                                                                                              
σε αναλυτικά στοιχεία βοηθώντας στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων

 Εξοικονόμηση χρόνου & κόστους                                                       
αυτοματοποιώντας πλήθος κρίσιμων καθημερινών εργασιών του τμήματος HR 

myWorkplace | Βασικά πλεονεκτήματα 

 Συνεχής εξέλιξη                
χαρίζοντας μοναδική εμπειρία χρήσης



Powerful HR Metrics & Analytics



Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

 Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό (virtual) σύστημα καταγραφής δεδομένων εισόδου & εξόδου

 Διαβίβαση δεδομένων αυτόματα σε πραγματικό χρόνο

 Τήρηση των δεδομένων για όποιο χρονικό διάστημα επιθυμεί η επιχείρηση

 Πρόσβαση εργαζομένων στα στοιχεία τους

 Έλεγχος προσέλευσης 

 Έλεγχος σφαλμάτων διαβιβάσεων και δυνατότητα επαναδιαβίβασης

 Δυνατότητα διαβίβασης από προϊστάμενο για υφισταμένους



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
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