


System stworzony dla
działów HR i firm 

rekrutacyjnych



Moduł Rekrutacja
Moduł Rekrutacja dedykowany jest m.in. dla biur
rekrutacyjnych (prowadzących procesy
rekrutacyjne na zlecenie firm oraz działające w
branży pracy tymczasowej) oraz działów HR,
które chcą scentralizować procesy rekrutacyjne i
zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na nowych
pracowników.

Galactica Libra ma wiele powiązanych ze sobą
elementów co gwarantuje dużą elastyczność i
możliwość dopasowania systemu do potrzeb
klienta.

Rekrutacja



Tablica Informacyjna
Uruchamiana jest na starcie programu, zaraz po
zalogowaniu. Prezentuje powiadomienia oraz
przypomnienia dla zalogowanego użytkownika.
Każdy komunikat jest podlinkowany dzięki czemu
można przejść bezpośrednio do metryki i ją
zweryfikować.
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Baza klientów lub 
oddziałów własnych
Klienci (lub oddziały własne firmy) rejestrowane
są w systemie. Każda metryka zawiera
pogrupowane tematycznie informacje: dane
teleadresowe, listę osób kontaktowych,
informacje handlowe, listy umów, zlecone
projekty rekrutacyjne, historię zatrudnionych
kandydatów, historię kontaktów mailowych oraz
zapisów w terminarzu.
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Baza ofert pracy
Baza ta składa się z tzw. metryk, w których
gromadzone są dane dotyczące oferty pracy.
Kartoteka posiada elementy opisowe, treść oferty
do publikacji, opcje ustawień zakresu publikacji
oferty, przypisane ankiety. Oferty pracy mogą być
wprowadzane oraz generowane na podstawie
gotowego szablonu. Bezpośrednio z oferty
można przejść do listy kandydatów, którzy
aplikowali na dane stanowisko.

Rekrutacja



WWW

Eksport ogłoszeń
Galactica Libra automatycznie eksportuje,
aktualizuje i wycofuje oferty pracy z portali
ogłoszeniowych, z profilu firmowego Facebook,
ze strony www. Eksport odbywa się w sposób
automatyczny, tzn. że nie trzeba wykonywać
żadnych operacji, wystarczy, że oferta pracy
wpisana jest do bazy systemu Libra a jej status
jest aktualny i ma włączoną publikację na
wybranych portalach.
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Baza kandydatów
W systemie przechowywane są szczegółowe
informacje o kandydatach tj. dane teleadresowe,
wykształcenie, kursy, historia zatrudnienia,
doświadczenie zawodowe , rekomendacje,
znajomość języków obcych, dokumenty.
Zachowana jest historia ofert i procesów
rekrutacyjnych, korespondencja mailowa oraz
sms. Dostępne są opcje umożliwiające
przeszukiwanie i prezentowanie danych według
wybranych kryteriów.

Rekrutacja



Parser CV
Parser CV automatyzuje proces rejestracji
kandydata w bazie. Narzędzie samo rozpoznaje
dane kandydata i umieszcza je e odpowiednich
polach. Umożliwia dodanie kandydata do bazy na
podstawie otrzymanego dokumentu CV ( w
formacie doc, pdf lub odt). Parser indeksuje
zawartość dokumentu i zapisuje ją w systemie.
Dzięki temu możliwe jest wyszukiwanie po
słowach zawartych w dokumencie.

Rekrutacja



Wyszukiwarka 
kandydatów
Jest zaawansowanym narzędziem, które posiada
wiele kryteriów według których można wyszukać
kandydata w bazie. Pozwala filtrować po danych
zawartych w kartotekach, odpowiedzi z ankiet,
jak i również po treści zapisanej w dokumentacji
CV czy innych plikach tekstowych
zindeksowanych i podpiętych do karty kandydata.
Każdy zestaw warunków wyszukiwania może
zostać zapisany w postaci szablonu i przywołany
na żądanie.
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Scalanie kartotek 
kandydatów
Narzędzie scalania wykrywa powielające się
kartoteki kandydatów. Służy do wykrywania
powielających się metryk kandydatów i scalania
ich w jedną przy jednoczesnej aktualizacji.
Narzędzie to identyfikuje kandydatów
zawierających wspólne dane tj. imię i nazwisko,
adres e-mail oraz numer telefonu. Podczas
scalania zachowane są uwagi konsultanta i
kandydata, pliki oraz procesy rekrutacyjne z obu
metryk.
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Procesy rekrutacyjne
Modelowanie procesów rekrutacyjnych
realizowane jest za pomocą prostych kreatorów.
Każdy kandydat może uczestniczyć w procesie
rekrutacyjnym na wybraną ofertę pracy.
Pracownik prowadzący proces rekrutacyjny
gromadzi dane na podstawie wywiadu, ankiet i
rankingów.
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Ankiety
W systemie można zdefiniować dowolną liczbę
ankiet a następnie wypełniać je w trakcie realizacji
procesu rekrutacyjnego. Ankiety mogą być
wypełniane w systemie przez rekrutera lub przez
kandydata przez zewnętrzną stronę Kreator
ankiet daje możliwości zdefiniowania wielu
elementów takich jak: grupy pól ankietowych,
wybór rodzajów pól (opisowe, liczbowe, listy
wyboru), punktację odpowiedzi, sugestie dla
ankietera.
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Raporty
System wyposażony jest w elastyczny kreator
raportów SQL umożliwiający generowanie danych
zestawieniowych. Dane mogą być przedstawione
w postaci wydruków, plików xls, txt co ułatwia
późniejszą obróbkę danych. Raporty można na
bieżąco konfigurować i dostosowywać do
potrzeb.
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Moduł Kompetencji
Moduł Kompetencji dedykowany jest głównie
działom HR. Służy on okresowemu ocenianiu
pracowników firmy. Daje możliwość ustalenia
modelowych odpowiedzi dla zdefiniowanych
pytań i porównanie ich z wypełnionymi ankietami.

Głównym założeniem modułu oceny kompetencji
jest zoptymalizowanie procesu zarządzania
rozwojem zawodowym pracowników w
przedsiębiorstwie.

Kompetencje



Baza pracowników i 
struktura organizacyjna
W systemie jest oddzielna baza gotowych
profesji, można ją również dowolnie definiować.
Struktura ta może być elementem użytym w
procesie oceny kompetencji.

Kartoteki pracowników zawierają min. informacje
o stanowiskach, zatrudnieniu, wystawionych
ocenach.
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Historia ocen
W systemie przechowywane są wszystkie oceny, 
które były wprowadzone do systemu. W każdym 
momencie użytkownik systemu, może wyszukać 
ankietę spośród zarówno archiwalnych kartotek 
jak i bieżących.

Kompetencje



Oceny modelowe
System zawiera formularze ankiet z możliwością
niezależnego wprowadzenia samooceny przez
pracownika, przełożonego oraz wspólnej.
Dodatkowo jest możliwość niezależnego
zapisania proponowanych szkoleń jak również
wskazania kompetencji wymagających poprawy
oraz przewidzianych do rozwoju. Dla ocen można
ustalić oceny modelowe odpowiedzi dla
poszczególnych ankiet – system sam porównuje
je z wypełnionymi ankietami.

Kompetencje



Moduł Ocen 
stanowiskowych
Moduł Ocen Stanowiskowych ma na celu
określenie, ocenienie oraz porównanie
umiejętności posiadanych przez pracownika.
Podstawowym celem ustalenia ocen jest
dostarczenie informacji o stopniu znajomości i
doświadczeniu na danym stanowisku. Natomiast
główną intencją jest stworzenie na tyle
komfortowej sytuacji w przedsiębiorstwie, aby
kompetencje pracowników odpowiadały
bieżącym oraz przyszłym potrzebom
przedsiębiorstwa. Narzędzie to pozwala na
weryfikację gotowości do podjęcia pracy na
wskazanym stanowisku.

Oceny 
Stanowiskowe



Baza pracowników
Baza pracowników zawiera min. Informacje o 
stanowisku, zatrudnieniu, poziomie umiejętności, 
terminach uprawnień. W kartotece pracownika 
znajduje się również historia zmian kompetencji i 
ich terminów.

Oceny 
Stanowiskowe



Macierz kompetencji
Dzięki zastosowaniu modułu oceny kompetencji
stanowiskowych i określeniu macierzy
kompetencji przełożony ma jasny obraz kto?
jakie? gdzie? doświadczenie może wykorzystać
przy pracy np. na produkcji lub w dziale IT.
Określenie stopnia doświadczenia na
poszczególnych stanowiskach daje konkretne
informacje o pracownikach, którzy potrzebują
mentoringu lub dodatkowych szkoleń
stanowiskowych.

Oceny 
Stanowiskowe



Moduł Projekty i 
szkolenia
Moduł Projekty i Szkolenia dedykowany jest dla
firm szkoleniowych oraz działów HR. Stanowi
narzędzie uniwersalne dla organizatorów
projektów, m.in. firm szkoleniowych, trenerów
wewnętrznych. W jednym miejscu dostarczone są
niezbędne informacje, które usprawniają proces
zarządzania projektami szkoleniowymi i innymi
wydarzeniami.

Projekty i 
szkolenia



Baza klientów lub 
oddziałów
Zlecającym przeprowadzenie szkolenia może być
klient ale również oddział przedsiębiorstwa np.
dział HR. Metryka klienta zawiera m.in.
szczegółowe informacje teleadresowe, miejsce
na notatki, nieograniczoną bazę osób
kontaktowych. Do klienta można przypisać
opiekuna, który będzie zarządzał realizowanymi
dla niego projektami. Na bieżąco można śledzić
informacje o przygotowanych szkoleniach czy
innych projektach dla danego klienta. Wszystkie
niezbędne informacje zawarte są w jednej
metryce łącznie z historią korespondencji oraz
planowanymi kontaktami z terminarza.

Projekty i 
szkolenia



Baza projektów i 
szkoleń
Metryka projektu/szkolenia wyposażona jest w
szereg informacji o planowanym projekcie tj. opis
projektu/szkolenia, program, terminy, cennik,
publikacja na stronie, miejsce, baza przypisanych
uczestników oraz trenerów. Bezpośrednio z
metryki projektu można wydrukować listę
obecności uczestników, certyfikaty oraz wysłać
do nich powiadomienia e-mail np. z
przypomnieniem o zbliżającym się terminie
szkolenia

Projekty i 
szkolenia



Baza uczestników
Kartoteka uczestnika projektu zawiera dane
teleadresowe, status, stanowisko, notatki i
przede wszystkim informacje o projektach, do
których jest przypisany oraz planowane kontakty.
Uczestnika można dodać do szkolenia zarówno z
poziomu jego metryki jak i z poszczególnych
szkoleń. Listę uczestników można sortować i
filtrować m.in. po statusie, nazwisku, kliencie, czy
stanowisku. Wybrane osoby można przypisać do
dowolnego projektu.

Projekty i 
szkolenia



Baza trenerów
Do każdego projektu można przypisać jednego
lub więcej trenerów, konsultantów prowadzących
np. szkolenie. Również w karcie trenera znajduje
się szczegółowa ewidencja realizowanych przez
niego projektów.

Projekty i 
szkolenia



Moduł Finanse
Finanse w Librze to prosty moduł do rejestracji
faktur. Może być łączony z dowolnym modułem
Rekrutacja lub Projekty. Moduł ten zawiera
odrębną listę utworzonych w systemie faktur
proforma, Vat, oraz korygujących. Faktury mogą
być tworzone w obrębie wybranych projektów
szkoleniowych lub rekrutacyjnych. Wystawione
faktury można wysłać do klienta na e-mail.

Finanse



Baza klientów
Po za standardowymi informacjami o klienci, w
jego metryce znaleźć można również zakładkę
Finanse. W tym miejscu jest lista wszystkich faktur
wystawionych dla danej firmy kontaktów
mailowych oraz zapisów w terminarzu.

Finanse



Lista faktur
W systemie znajdują się wszystkie zarejestrowane
przez użytkownika systemu. Listy wyposażone są
w filtry wg statusów oraz rodzajów faktur.

Możliwe jest wysłanie wielu faktur do klientów
drogą mailową. Informacja o wysłaniu, dacie i i
godzinie widoczna jest zarówno na liście faktur
jak i w jej metryce.

Finanse



Oferujemy

Wdrożenie

• Konsultacje i analiza wymagań

• Dostosowanie systemu do indywidualnych wymagań

• Import danych startowych

• Rozbudowa oprogramowania

• Szkolenia dla liderów i pracowników

Obsługę serwisową

• Wsparcie serwisowe w okresie eksploatacji

• Zapewnienie rozwoju platformy

• Dostosowanie systemu do zmieniających się wymagań

Oprogramowanie Galactica

• Bezpieczny dostęp do danych

• Łatwe i scentralizowane zarządzanie systemem

• Przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika



Zapraszamy do współpracy

Galactica sp.j.

ul. Gajowa 99
85-717 Bydgoszcz
Tel. 52 552 45 29

kontakt@galactica.pl
www.galactica.pl

mailto:kontakt@galactica.pl

