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Kualifikasi dan Pelatihan Tingkat Karyawan untuk
ROI yang Lebih Besar dari Pekerja yang Outsourced

Kualifikasi kontraktor di tingkat perusahaan adalah cara terbaik untuk mengurangi risiko. Tapi, 
bagaimana dengan individu yang datang ke situs Anda untuk melakukan pekerjaan? Apakah 
mereka memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan dengan cara yang aman? 
EmployeeGUARD memberdayakan organisasi untuk mengendalikan mereka, kualifikasi kontraktor 
dan proses pelatihan hingga ke tingkat karyawan individu. Dapatkan kwalitas kerja yang terbaik dan 
laba atas investasi yang lebih besar dengan memastikan hanya orang yang tepat dengan pelatihan 
dan kualifikasi yang benar diperbolehkan untuk melakukan fungsi pekerjaan penting di situs Anda.

Mengurangi risiko insiden keselamatan yang  mahal dan 
mengutip dengan mengambil kendali proses kualifikasi 
karyawan. Verifikasi kualifikasi  kontraktor yang dilapor-
kan dan memastikan bahwa hanya pekerja yang tepat 
diizinkan di situs Anda untuk melakukan pekerjaan.

Dapatkan visibilitas yang diperlukan untuk 
mengidentifikasi, memantau, dan mengatasi celah lisensi 
dan sertifikasi. Tahu siapa yang datang di situs dan 
memastikan mereka memenuhi syarat dan dilatih dengan 
benar untuk aman melakukan fungsi pekerjaan penting.

Dapatkan kualitas kerja terbaik dari investasi 
outsourcing Anda dan hindari penundaan biaya dengan 
memastikan karyawan kontrak memiliki kualifikasi yang 
tepat dan terlatih dengan baik.
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Dapatkan karyawan kontrak siap untuk bekerja di situs 
Anda lebih cepat dengan memberdayakan mereka 
untuk memenuhi persyaratan Anda dan selesaikan situs  
pelatihan Anda sebelum mereka tiba di situs Anda.
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Hemat waktu dengan menerapkan pelatihan induksi On 
Line Anda dan memastikan retensi pengetahuan yang 
tepat melalui penilaian sebelum karyawan kontrak tiba 
di situs Anda.

Pastikan bahwa karyawan memiliki dokumentasi yang 
diperlukan untuk melakukan pekerjaan di situs Anda, dari  
lisensi yang sesuai dan sertifikasi untuk pelatihan khusus situs 
dengan sistem manajemen dokumen yang mudah digunakan.

Perusahaan dengan jangkauan global dapat dengan 
mudah melokalisasi pengalaman untuk pengguna 
internasional dengan platform multibahasa kami yang 
menyediakan pengalaman global yang mulus.

Dapatkan pandangan tingkat tinggi dari semua pekerja 
yang dikontrak Anda oleh perusahaan, peran, dan 
lokasi. Dengan mudah menelusuri ke karyawan individu, 
dokumen, dan sejarah data pelatihan dan kualifikasi.

Sistem Manajemen Pembelajaran Lisensi dan Manajemen Sertifikasi

Dukungan Multi-Bahasa

Dasbor yang Dapat Disesuaikan

Memudahkan menetapkan kualifikasi Anda dan 
persyaratan pelatihan berdasarkan peran dan lokasi 
dan lihat kemajuan pekerja kontrak menuju kepatuhan
dengan persyaratan dengan indikator status.

Berbagi informasi karyawan dengan lancar ke 
beberapa situs untuk mengurangi upaya duplikat dan 
mempercepat akses keamanan untuk lebih aman, 
lingkungan kerja yang lebih aman.

Pelacakan Kepatuhan

Akses Multi-Situs

Pelajari lebih lanjut di avetta.com atau hubungi kami di 949-936-4500
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