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La digitalització  ja no és FUTUR, és PRESENT!
Estem vivint un moment de canvis constants.
 Les noves tecnologies digitals han arribat per
quedar-se i  estan transformant el nostre panorama
empresarial global.
Fa uns anys,  la digitalització encara era considerada
per molts un procés exclusivament per grans
empreses i  mult inacionals .  La realitat és ben diferent.

Cada vegada son mes els empresaris/es de PIMES
que comprenen la importància de la digitalització
dels negocis.
Automatització de processos que no aporten valor a
l ’organització es la clau pel seu creixement.

Per mostrar-vos els avantatges d’aquesta
digitalització, enfocada al departament de
recursos humans, hem creat aquesta guia bàsica
molt resumida de quins serien els beneficis
d’implementar-ho.



Per temes de seguretat, ja que en cas de
desastre natural sempre tindràs intacta tota
la informació
Per millorar la gestió del documents
Per motius de medi ambient
Per mantenir i  tenir a l ’abast tot l ’històric de
l’organització
Per no dependre nomes del coneixement dels
empleats/des  per obtenir algun tipus
d’informació.

COMENCEM AMB LA CLAU DE TOT AIXO!
 

QUÈ ÉS LA DIGITALITZACIÓ?
 

La digitalització es un procés que consisteix en
passar els documents que es troben en paper,  en

diferents arxius digitals o f ís ics en centralitzar-los
perquè es puguin gestionar d’una manera més fàcil  i

ràpida.
Perquè moltes empreses opten per implantar aquest

procés?
 

 



Som-hi!
AUTOMATITZACIÓ DE
PROCESSOS
Automatitzant els processos basics i mes
repetitius del departament et permetrà
portar els processos que abans havies de
fer d’una manera manual a una manera
totalment automàtica alliberant temps als
empleats/des que es podran dedicar a
altres tasques mes importants i
productives. 

Les Petites i mitjanes empres com totes les
organitzacions tenen molts processos
repetitius que es podrien agilitzar
d’aquesta manera.

AGILITZAR PROCESSOS
Amb tot això, el que abans podia
eternitzar-se ara serà molt més àgil.
Documentació per firmar, documents a
repartir, normatives per donar...
Al digitalitzar tota la documentació el
departament de rrhh podrà donar
accés als treballadors/es als
documents, i aquests hi podran accedir
quan i des d’on vulguin.
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TOTA LA INFORMACIÓ EN
UN ÚNIC LLOC
Poder tenir tota la informació en un
únic lloc i trobar-la d’una forma
rapida i àgil és un gran avantatge
que be sabem els que hi hem treballat.
D’aquesta manera no nomes es
simplifica la cerca de la
documentació sinó que disminueix
notablement el risc de perdre-la o
posar-la en carpetes equivocades.

ACCÉS A LA INFORMACIÓ
DES D'ON VULGUIS
Molt útil, i molt necessari ens els temps
que corren. 
Tenir la seguretat I la garantia que
sempre tindràs accés a tota la
documentació estiguis on estiguis es un
punt essencial.
Tot l’equip del departament de rrhh
podrà tenir accés a tota la informació
així com també l’empleat/da i el
manager sense haver d’estar físicament
a l’oficina.

MÉS SEGURETAT AMB LA
DOCUMENTACIÓ
Sabíeu que la informació que pengem al
núvol està molt mes segura que tenir-la
en qualsevol altre lloc?
Al contrari al que creuen moltes
persones la informació que tenim al
núvol esta molt mes segura que en
qualsevol altre lloc ja que aquestes
plataformes compleixen absolutament
tots els estàndards de seguretat.



Contacta amb nosaltres!

www.nomadahr.com
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ORDRE EN EL DEPARTAMENT
Fora els papers del damunt la taula,
s’han acabat les muntanyes de
documents ens els despatxos.
Aquest es un benefici evident però a mes
a mes es un dels problemes mes
recurrents de la majoria dels
departaments i empreses.
Al digitalitzar la documentació podras
mantenir ordre i fins i tot remodelar el
despatx amb nova decoració! 😉

GENERAR INDICADORS, INFORMES I KPI’S EN UN SOL CLIC
Amb aquesta funció podràs tenir en un sol clic informació a l’instant i sense marge
d’error per poder prendre decisions basades en dades reals.

Alguns dels informes als que podràs accedir son:

•Llistats sobre la plantilla, moviments de personal, formació i llocs de treball
•Informes i gràfics amb la informació necessària per reportar a la Direcció
•Informació sobre la diversitat i l’estat de felicitat dels teus empleats/des
•Informació filtrada per centres, col·lectius, dates...
•Podràs exportar la informació en Excel perquè la puguis treballar a la teva
manera.

8 PRODUCTIVITAT I
RENTABILITAT
Al digitalitzar i automatitzar processos
dins el departament, els professionals que
hi treballen podran destinar el seu temps
i recursos als temes mes essencials i
importants. Això permetrà treure el millor
del departament i convertir-se en
estratègic i de gran valor per l’empresa.

9 ELS EMPLEATS/DES MES
CONTENTS
Cada vegada es mes difícil trobar
personal a les empreses. Una forma
de retenció també es aquesta. Si el
departament de rrhh d’una empresa
te els processos optimitzats, ràpids i
ordenats, els col·laboradors/es
estaran mes contents i la seva
experiència com a usuari serà
perfecta.

10 ESTALVI DE DINERS
Per últim i no menys important seria
l’estalvi de diners.
Amb la digitalització no es necessitaran
tants recursos per poder tenir un alt nivell
d’eficàcia i rendibilitat en el departament.
Tindrà un departament de recursos
humans d’alt nivell a menys cost.

+34 660 80 53 61

T'hi animes?


