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Näide – väiksed asjad loevad

1250m!



Persona V3 – Terviklahendus!



Persona on parim valik, kui 

 Soovid hoida ühes keskkonnas koos kogu info töötajate kohta ning teha samas kõik 
personaliga seonduvad toimingud

 Soovid säästa aega ja raha info ja tegevuste dubleerimise arvelt

 Tahad jätta kõrvale kõik tehnilised IT-alased teemad – serverid, installeerimised, 
hooldused, juurutused, uuendused, andmete turvamise…

 Oled liikuv ja hindad võimalust pääseda infole ligi igal pool, kus on internet, ka 
nutitelefoni või tahvli kaudu

 Eelistad programmi, mida on lihtne õppida ja lihtne kasutada

 Soovid programmiga tööd alustada kiiresti

 Pead oluliseks kohalikku kvaliteetset tasuta kasutajatuge

 Väärtustad õiglast hinnastamist – tasud ainult selle eest, mida kasutad

Meie klientideks on tüüpiliselt ettevõtted, kus töötajaid on paarikümnest paarisajani, 
nii avalikust kui erasektorist, väga erinevatelt tegevusaladelt.

Kellele sobib Persona V3 programm?



 Kas sinu praegune süsteem saadab automaatseid meeldetuletusi lähenevate
puhkuste, tervisekontrollide või lõppevate töövõtulepingute kohta?

 Kas aruannete süsteem on piisavalt paindlik ? - näiteks on ette antud erinevaid
aruandeid,mida pead kombineerima, et saada enda jaoks üks vajalik aruanne? 

 Mitu kasutajat saab praegust lahendust korraga kasutada? 

 Mitme klikiga saad puhkuste ülevaate- nii puhkuste lõikes kui ka osakondade?

 Kas inimest nn. ”tööle pannes” on tema kohta info ka juba palgaarvestuses ja/või
töögraafikute süsteemis?

 Töögraafikutes kajatub õige info?- koormused, puhkused, haiguslehed?

 Kas pead eraldi tasuma tarkvara uuenduste eest või uuendama tarkvara litsentsi iga-
aastaselt?

 Kas sinu töötegemise koht on seotud kindla arvuti, konkreetse kontorilaua taga?

Mõned küsimused, mida võiksid endalt küsida:



 Tasuta ligipääs demokeskkonda – täpselt samad võimalused kui 
tõelisel kliendikontol, saab iseseisvalt proovida erinevaid 
tegevusi ja lugeda juhendeid

 Presentatsioon 1-2 tundi, kus vaatame koos läbi teile 
huvipakkuvad moodulid ja funktsioonid

__________________________________________________________________

Kontaktid: koduleht https://persona.fujitsu.ee
e-post kaidi.neeme@ee.fujitsu.com
telefon 5346 0629

Kuidas Persona kohta rohkem infot saada? 




