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Hallitse
henkilöstöresurssit

Mitä? 

Haahtela® Contactor –ohjelmiston avulla voit mm. hallita työsuhteita ja 
osaamista, suunnitella työvuoroja sekä sijoitella henkilöstöä yrityksen 
omien tai asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Käytössäsi on myös 
automatisoitu palkanmallinnus valmiin palkka- ja laskutusaineiston 
muodostamiseen. Käytät järjestelmää vaivattomasti selaimella tai 
mobiilissa.  

Kenelle? 

Haahtela® Contactor on tarkoitettu erityisesti työvoimavaltaisille 
yrityksille. Järjestelmä soveltuu oman henkilöstön resursointiin sekä 
henkilöstöpalvelualan vaativiin tarpeisiin. 

Haahtela® Contactor on SaaS-palveluna tarjottava 
ohjelmistoperhe kokonaisvaltaiseen henkilöstöresurssien 
hallintaan.
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Löydä työlle tekijät.

Contactor Sijaisvälitys™ auttaa 
löytämään sopivat työntekijät 

nopeastikin syntyneisiin 
työvoimatarpeisiin.

Helpota työvuorosuunnittelua. 

Contactor Työvuorosuunnittelu™ 
varmistaa, että henkilöstöä on oikea 

määrä oikeaan aikaan, oikeassa 
paikassa.

Säästä aikaa palkanlaskennassa.  

Contactor Palkkahallinto™ säästää palkka-
ja laskutusaineistojen muodostamiseen 

kuluvaa aikaa poistamalla
manuaalista työtä.

Voit käyttää ohjelmistoperheen moduuleja yhdessä tai erikseen.

Haahtela® Contactor –tuoteperhe

Contactor
Työvuorosuunnittelu™

Contactor
Sijaisvälitys™

Contactor
Palkkahallinto™
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Työntekijä

voi asettaa omaa aikaansa 
tarjolle sekä valita 
työvuoroja testiviestillä tai 
mobiilisovelluksella..

voi luoda 
työvuorotilauksia ja antaa 
järjestelmän ehdottaa niitä 
automaattisesti 
sopiville työntekijöille.

Työn tilaaja

Contactor Sijaisvälitys™

Contactor Sijaisvälitys™

palvelee työn tilaajaa ja työntekijää
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Sijaisuudet ja
keikkatyö hallintaan

Contactor Sijaisvälityksen™ avulla tehostat keikka- ja 
vuokratyövoiman hallintaa. Automatisoitu järjestelmä
auttaa reagoimaan nopeastikin syntyneisiin työ-
voimatarpeisiin, kuten sairauspoissaolojen täyttämiseen
tai ruuhkahuippuihin. 

Oikeat tekijät oikeaan paikkaan

Sijaisvälitys perustuu työntekijöiden osaamisprofiileihin. Järjestelmä ei 
tarjoa työvuoroihin työntekijöitä, jotka ovat jo toisaalla töissä tai joiden 
osaaminen ei vastaa tarvetta.

Ei soitto- ja viestittelyrumbaa

Palvelu siirtää soitto- ja viestittelyrumban historiaan. Työn tilaaja voi keskittyä 

ydintoimintoihinsa, kuten esimies- tai asiakastyöhön.

Työ löytää tekijänsä

Työntekijät voivat varata suoraan taitojaan vastaavia työvuoroja tai 
vaihtoehtoisesti ehdottaa itseään vuoroon, jos kohde ei ole ennestään tuttu. 
Vuoroja voidaan myös ehdottaa automaattisesti sopiville työntekijöille.

Contactor Sijaisvälitys™
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Tehokkuutta työvuorojen hallintaan

Contactor Sijaisvälitys™

Kun työntekijöillä on käytössään 
Contactor-mobiilisovellus, järjestelmä 
lähettää heille ehdotukset push-
viesteinä. Vuoroehdotuksia voidaan 
lähettää myös tekstiviesteillä, jos 
mobiilisovellusta ei ole asennettu.

Työvuorot suoraan 
puhelimeen

Työvuorotilaus muutamalla 
klikkauksella

Työvuorotilauksille voidaan asettaa 
kriteereitä kuten ammattinimike tai 
tietty erikoisosaaminen. Tilaukset 
voivat olla vain muutaman tunnin 
pituisia tai pitkiä, usean kuukauden 
pituisia määräaikaisia työsuhteita.

Ehdota työvuoroja valitsemillesi 
työntekijöille tai anna järjestelmän ehdottaa 
vuoroa automaattisesti sopiville 
työntekijöille. Voit myös avata vuoron 
varattavaksi tietyille työntekijäryhmille 
valitsemassasi järjestyksessä. 

Työvuorojen täyttö
vaivattomasti
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Toiminnanohjaus-/ 
asiakaskäyttäjän toiminnot

✓ Työvuorotilausten hallinta
• tilausten luominen

• ad hoc –tilaukset
• pitkät tilaukset

• tilauksen asettaminen varattavaksi työntekijöille
• tilausten muokkaaminen
• tilausten poisto

✓ Työntekijän liittäminen työvuoroon
• huomioiden tilauksella vaadittavat erityistaidot ja työntekijän 

käytettävyyden

✓ Työvuoron ehdottaminen työntekijöille
• automaattisesti tai manuaalisesti

✓ Työvuorovahvistusten lähettäminen automaattisesti

✓ Toteutuneiden työvuorojen muokkaaminen

✓ Toteutuneiden työvuorojen hyväksyntä

Työn tilaaja voi luoda työvuorotilauksia ja ehdottaa 
työvuoroja työntekijöille helposti, päivästä ja 
kellonajasta riippumatta.

Contactor Sijaisvälitys™
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Työntekijäkäyttäjän
toiminnot

Työntekijä voi etsiä ja hyväksyä työvuoroja 
helppokäyttöisen mobiilisovelluksen avulla.

Contactor Sijaisvälitys™

✓ Soveltuvien työvuorojen etsiminen

✓ Työvuorojen varaaminen
• ehdotetut vuorot
• varattavat vuorot
• soveltuvat vuorot

✓ Työvuoron ehdottaminen työntekijöille
• SMS-/push-viesteillä

✓ Käytettävyyden päivittäminen kalenteriin

✓ Omien tietojen ylläpitäminen

✓ Vastaanotettujen viestien lukeminen
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Sijaisvälitys prosessikaavio
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Järjestelmäämme käytetään mm. seuraavilla toimialoilla:
HoReCa, logistiikka, sosiaali- ja terveyspalveluala, kaupan ala, siivous- ja kiinteistöala,

kasvatus- ja ohjausala, opetusala, teollisuusala, rakennusala

Haahtela® Contactor –ohjelmistopalvelua käyttävät mm.
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Kysy lisää!

Pekka Alli
Toimitusjohtaja, Haahtela HR Oy
+358 40 840 6474
pekka.alli@haahtela.fi

Haahtela-yhtiöt
Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Vaihde: 0201 101 200 (ma-pe klo 8-16)
etunimi.sukunimi@haahtela.fi


