Delegování
Přidělení zástupu:
Vyber „Nastavení“ v profilu.

Dále klikni na „zástupce“ a „Přiřadit zástupce“:
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Vyber zástupce:

(vyhledávání pouze s diakritikou)
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Vyber oblasti, ve kterých chceš být zastupován a klikni na „uložit“:

Český název

Anglický název

Účel

Správa celkových cílů

přístup na správu cílů v PMGM modulu

Soukromé cíle
Plánování rozvoje
kariéry
Odměňování

Total Goal
Management
Private Objectives
Career Development
Planning
Compensation

Vzdělávání

Learning

přístup do modulu vzdělávání

Profil zaměstnance
Employee Central V2
+ Profil zaměstnance
Soukromá data pro
držitele účtu
zástupce
Reporty/Panely
Spuštění úkolu BPE
Poznámky
Formuláře
Hodnocení výkonu
Plánování

Employee Profile
Employee Central V2
+Employee Profile
Private Data For
Proxy account Holder

přístup na profily zaměstnanců
přístup na EC data

Reports/Dashboards
BPE Task Execution
Notes
Performance
Manager Forms
Planning

přístup k reportům
Business Process Management – nemáme zapnuto
nemáme zapnuto
přístup k formulářům v PMGM modulu

Karta Výkon
Nástroje správce
Nábor
Domovská stránka
Adresář
Organizační prostředí
Možnosti (mobil)

Performance Tab
Admin Tools
Recruiting
Home Page Tab
Directory
Organization Chart
Options (Mobile)
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přístup na soukromé cíle v PMGM modulu
přístup na rozvojové cíle v PMGM modulu
přístup do modlu odměňování (merit)

NEZAŠKRTÁVAT – viditelnost soukromých dat
vlastníka účtu

přístup k Plánování – modul Succession & Devlopment
- zatím nemáme
přístup ke kartě výkonů v PMGM modulu
přístup do Admin centra
přístup do náborového modulu
přístup na domovskou stránku vlastníka účtu
přístup k vyhledávání “Directory” v company info
přístup do organizačního prostředí
NEZAŠKRTÁVAT – možnost nahrání účtu do mobilní
aplikace
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Takto vypadá přidělený zástup:

(Konkrétně na schvalování Workflows)

Je možné mít přiděleno více zástupců.
Pomocí tlačítka „x“ se zástupce odebere.

Přihlášení se jako zástupce:
Vyber „Zastupovat“ ve svém profilu:

Zadej jméno zastupovaného:
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Vyber uživatele a potvrď „OK“:

Nyní zastupuješ daného uživatele:

Pro návrat na svůj profil klikni na „Přepnout zpět na sebe“.
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