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INNGANGUR

Starfsmannasamtöl eru mikilvægur liður í mannauðsstjórnun hvers fyrirtækis og lykilþáttur í mati og
stjórnun á hæfileikum starfsmanna. Í starfsmannasamtölum gefst tækifæri til að meta frammistöðu
starfsmanna, bera kennsl á tækifæri til starfsþróunar og setja markmið fyrir komandi ár.
Starfsmannasamtalið veitir innsýn í ábyrgð og hlutverk starfsmanna og veitir innlegg í tengda ferla
svo sem þjálfun og starfsþróun.
Í Oracle eru stofnuð sniðmát, eða eyðublöð, þar sem niðurstöður starfsmannasamtala eru skráðar.
Þessi sniðmát má setja upp á mismunandi vegu og nota á fleiri vegu en við starfsmannasamtöl þótt
gengið sé út frá þeirri notkun í þessum leiðbeiningum. Leiðbeiningarnar um framkvæmd
starfsmannasamtalsins og sniðmátið sem hér er sýnt var unnið að frumkvæði starfsmannaskrifstofu
fjármála- og efnahagsráðuneytisins, í samvinnu við Advania. Öllum ríkisstofnunum stendur til boða að
nýta sér þetta sniðmát við skráningu starfsmannasamtala í Oracle.
Þessar leiðbeiningar hefjast á yfirliti yfir ferli starfsmannasamtalanna ásamt stuttum hnitmiðuðum
leiðbeiningum um hvaða skref þarf að taka við skráningu starfsmannasamtala í Oracle kerfið. Að því
loknu er farið ítarlegar í skráningamyndirnar og notkun þeirra útskýrð betur. Síðasti hluti
leiðbeininganna eru ýmis atriði og spurningar sem kunna að koma upp hjá notendum ásamt svörum.
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FERLI STARFSMANNASAMTALA

Í þessum hluta leiðbeininganna er farið yfir ferli starfsmannasamtalanna ásamt stuttum
leiðbeiningum um hvaða skref þarf að taka við skráningu starfsmannasamtala í Oracle kerfið.

Starfsmaður og stjórnandi opna hvor fyrir sig eyðublað í sjálfsafgreiðslu sinni til að undirbúa sig fyrir
starfsmannasamtalið. Starfsmaður getur síðan skráð óskir sínar um starfsþróun og sent yfirmanni. Að
loknu sjálfu starfsmannasamtalinu er það á ábyrgð stjórnanda að skrá starfsþróunaráætlun og önnur
markmið fyrir starfsmanninn í Oracle auk þess að skrá samantekt starfsmannasamtalsins.
Niðurstöður starfsmannasamtalsins eru aðgengilegar bæði stjórnandanum og starfsmanninum þegar
eyðublaðinu hefur verið lokað. Aðrir hafa ekki aðgang að niðurstöðunum. Hafi orðið breyting á
yfirmanni starfsmanns getur núverandi yfirmaður ekki séð niðurstöður samtala sem hafa verið
skráðar í Oracle og starfsmaðurinn átti við fyrri yfirmann sinn. Starfsmaðurinn hefur hins vegar áfram
aðgang að niðurstöðum samtalanna.
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FERLI STJÓRNENDA
STOFNUN STARFSMANNASAMTALS OG UNDIRBÚNINGUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skráðu þig inn í Oracle og veldu ábyrgðarsviðið Sjálfsafgreiðsla stjórnenda
Veldu aðgerðina Starfsmannasamtöl
Smelltu á hnappinn Hefja
Veldu starfsmanninn sem á að boða í starfsmannasamtal
Breyttu dagsetningu starfsmannasamtalsins
Skráðu tíma starfsmannasamtalsins og smelltu á hnappinn Senda fundarboð (ath. að þessi
virkni er ekki komin en er væntanleg fljótlega)
7. Smelltu á hnappinn Næsta til að halda áfram
8. Smelltu á Fylla út eyðublað. Skráðu punkta eða svör eftir þörfum inn í reitina og ýttu svo á
Nota
9. Smelltu á Vista sem uppkast og þá er þér óhætt að fara út úr kerfinu

YFIRFARA ÓSKIR UM STARFSÞRÓUN
1. Skráðu þig inn í Oracle og veldu ábyrgðarsviðið Sjálfsafgreiðsla stjórnenda
2. Veldu aðgerðina Starfsmannasamtöl
3. Smelltu á Opna við samtalið sem starfsmaðurinn hefur sent þér. Eyðublaðið ætti að vera
merkt nafni starfsmanns og með stöðuna Yfirstandandi
4. Ef þú vilt gera breytingar á þessum óskum smellir þú á Breyta við Starfsþróun í Oracle eða
skrifar yfir það sem skráð var í Starfsþróun utan Oracle
5. Eyðublaðinu er lokað með því að smella á hnappana Næsta > Nota > Ljúka > Halda áfram >
Gangsetja > Já. Eftir að eyðublaðinu hefur verið lokað er ekki hægt að gera breytingar á því.

SKRÁ STARFSÞRÓUN, MARKMIÐ OG SAMANTEKT STARFSMANNASAMTALS
1. Skráðu þig inn í Oracle og veldu ábyrgðarsviðið Sjálfsafgreiðsla stjórnenda
2. Veldu aðgerðina Starfsmannasamtöl
3. Smelltu á Opna við samtalið sem þú stofnaðir. Eyðublaðið ætti að vera merkt
starfsmanninum og með stöðuna Vistað
4. Smelltu á Starfsþróun í Oracle til að skrá markmið um fræðslu úr fræðslukerfi Oracle
5. Fylltu inn í reitina undir Starfsþróun utan Oracle til að skrá fræðslu sem ekki er í
fræðslukerfinu
6. Smelltu á Bæta markmiðum við til að skrá önnur markmið
7. Skráðu samantekt í textareitinn undir Samantekt starfsmannsamtals
6. Til að loka samtalinu smellir þú á hnappana Næsta > Nota > Ljúka > Halda áfram > Gangsetja
> Já. Eftir að samtalinu hefur verið lokað er ekki hægt að gera breytingar á því
8. Til að vista samtalið án þess að loka því smellir þú á hnappinn Vista sem uppkast

AÐ SKOÐA NIÐURSTÖÐUR LOKINS STARFSMANNASAMTALS
1. Skráðu þig inn í Oracle og veldu ábyrgðarsviðið Sjálfsafgreiðsla stjórnenda
2. Veldu aðgerðina Starfsmannasamtöl
3. Neðst á síðunni er tafla með loknum starfsmannasamtölum. Smelltu á táknið Skoða við það
samtal sem þú vilt opna
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FERLI STARFSMANNA
UNDIRBÚNINGUR, ÓSKIR UM STARFSÞRÓUN OG SENDA YFIRMANNI
1.
2.
3.
4.
5.

Skráðu þig inn í Oracle og veldu ábyrgðarsviðið Sjálfsafgreiðsla starfsmanna
Veldu aðgerðina Starfsmannasamtöl
Smelltu á hnappinn Hefja
Breyttu dagsetningu starfsmannasamtalsins og smelltu síðan á hnappinn Næsta
Smelltu á Fylla út eyðublað. Skráðu punkta eða svör eftir þörfum inn í reitina og ýttu svo á
Nota
6. Smelltu á Starfsþróun í Oracle til að skrá óskir um fræðslu úr fræðslukerfi Oracle
7. Fylltu inn í reitina undir Starfsþróun utan Oracle til að skrá óskir um fræðslu sem ekki er í
fræðslukerfinu
8. Smelltu á Senda til yfirmanns til að senda yfirmanni þínum starfsþróunaróskirnar. Hann sér
ekki það sem þú skráðir í undirbúningseyðublaðið

AÐ SKOÐA NIÐURSTÖÐUR LOKINS STARFSMANNASAMTALS
1. Skráðu þig inn í Oracle og veldu ábyrgðarsviðið Sjálfsafgreiðsla stjórnenda
2. Veldu aðgerðina Starfsmannasamtöl
3. Neðst á síðunni er tafla með loknum starfsmannasamtölum. Smelltu á táknið Skoða við það
samtal sem þú vilt opna
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NÁNAR UM SKRÁNINGU Í KERFIÐ

YFIRLIT STARFSMANNASAMTALA
Til að komast í yfirlit starfsmannasamtala og opna eyðublaðið þarf að skrá sig inn í Oracle kerfið og
opna ábyrgðarsviðið Sjálfsafgreiðsla stjórnenda eða Sjálfsafgreiðsla starfsmanna eftir því sem við á.
Síðan er aðgerðin Starfsmannasamtöl valin.
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Þá birtist þér yfirlit yfir þau samtöl sem eru í vinnslu og lokin starfsmannasamtöl ef einhver eru.

AÐ OPNA SAMTAL Í VINNSLU
Smelltu á blýantstáknið

hjá því samtali sem á að opna.

AÐ SKOÐA NIÐURSTÖÐUR LOKINNA SAMTALA
Smelltu á táknið fyrir skoða

hjá því samtali sem á að opna.

AÐ STOFNA NÝTT SAMTAL
Smelltu á hnappinn Hefja hægra megin á skjánum. Þá færðu yfirlit yfir þá einstaklinga sem skráðir eru
sem undirmenn þínir í kerfinu.

Smelltu á táknið fyrir aðgerð

hjá þeim starfsmanni sem á að boða í starfsmannasamtalið. Þá
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opnast síða með grunnupplýsingum um starfsmannasamtalið. Þessum upplýsingum ætti ekki að þurfa
að breyta nema í undantekningartilvikum.

Upphafs- og lokadagur tímabils: Tímabilið (árið) sem samtalið gildir fyrir.
Eyðublað: Eyðublaðið sem útbúið var af starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytis birtist sjálfkrafa
hér.
Dagsetning starfsmannasamtals: Hér kemur dagurinn í dag sjálfkrafa en þessu þarf að breyta ef
starfsmannasamtalið á að fara fram á öðrum degi.
Yfirmaður: Næsti yfirmaður starfsmannsins skv. skráningu í Oracle.

SENDA FUNDARBOÐ – NÝ VIRKNI SEM BÆTIST FLJÓTLEGA VIÐ
Í vinnslu er viðbót við þessa síðu þar sem hægt verður að senda fundarboð í
dagatal starfsmanns og stjórnanda með tíma starfsmannasamtalsins. Þá
verður reitunum Tími frá, Tími til bætt við síðuna ásamt reit fyrir stutt
textaboð sem birtast fyrir neðan staðlaðan texta í fundarboðinu. Þegar fyllt
hefur verið í þessa reiti er hægt að ýta á hnappinn Senda fundarboð.
Til að halda áfram er ýtt á hnappinn Næsta og þá er hægt að byrja að skrá inn í eyðublaðið.
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ÚTFYLLING EYÐUBLAÐS OG SKRÁNING Á NIÐURSTÖÐUM

Sætún 10 I 105 Reykjavík l sími: 440 9000 l advania@advania.is I www.advania.is

Síða 9 af 13

SKRÁNING STARFSMANNASAMTALA Í ORACLE

Sniðmát starfsmannasamtalsins skiptist í nokkra hluta. Suma hluta, t.d. undirbúningseyðublað, þarf
að fara yfir áður en starfsmannasamtal á sér stað, en aðra hluta er rétt að fylla inn í að loknu
samtalinu, t.d. Samantekt starfsmannasamtals.

FYLLA ÚT EYÐUBLAÐ

Þegar smellt er á hnappinn Fylla út eyðublað opnast undirbúningseyðublað stjórnanda eða
starfsmanns eftir því sem við á. Mikilvægt er að fara yfir þessar spurningar til að undirbúa sig fyrir
starfsmannasamtalið og hægt er að skrá hjá sér fullbúin svör við spurningunum eða punkta. Til að
komast aftur í aðalsíðu starfsmannasamtalsins er smellt á hnappinn Nota.
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STARFSÞRÓUNARÁÆTLUN
Starfsþróunaráætlunin skiptist í tvennt, annars vegar starfsþróun í Oracle þar sem hægt er að velja
fræðslu úr fræðslukerfi Oracle og setja sér markmið um hvenær þeim skuli lokið og hins vegar frjálsir
textareitir fyrir aðra fræðslu.

STARFSÞRÓUN Í ORACLE
Til að setja sér markmið um fræðslu úr fræðslukerfi Oracle er smellt á hnappinn Starfsþróun í Oracle.

Leitarorð: Hér skráir þú orð sem á að leita eftir (t.d. Samskipti ef finna á samskiptanámskeið) og ýtir
síðan á Hefja.
Velja: Til að velja námskeið er hakað við í reitinn framan við nafn námskeiðsins.
Áætluð lok: Hér er skráð dagsetningin sem fræðslunni á að vera lokið á.
Til að ljúka skráningunni er smellt á hnappinn Nota. Þetta ferli má endurtaka að vild.

STARFSÞRÓUN UTAN ORACLE
Til að skrá markmið um fræðslu sem ekki er í boði í fræðslukerfi Oracle má skrá í reitina Starfsþróun
utan Oracle.

Fræðsla: Hér er heiti fræðslunnar eða stutt lýsing skráð.
Áætluð lok: Hér er skráð dagsetningin sem fræðslunni á að vera lokið á.
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MARKMIÐ
Til að skrá önnur markmið er smellt á hnappinn Bæta markmiðum við. Þá opnast skráningargluggi
fyrir markmið.

Heiti markmiðs: Heiti eða stutt lýsing á markmiðinu
Upph.dags: Hér þarf að skrá þann dag sem markmiðið er sett.
Áætluð lok: Hér er skráður sá dagur sem markmiðinu á að hafa verið náð á.
Athugasemdir: Hér er hægt að skrá nánari lýsingu á markmiðinu eða athugasemdir við það.
Viðhengi: Hægt er að tengja viðhengi við markmiðið.
Nota og bæta öðru við: Vistar markmiðið og opnar nýjan skráningarglugga fyrir annað markmið.
Nota: Vistar markmiðið og opnar aftur aðalsíðu starfsmannasamtalsins.

SAMANTEKT STARFSMANNASAMTALS

Samtantekt starfsmannasamtals er skráð að loknu starfsmannasamtalinu og þar eru helstu
niðurstöður þess dregnar saman.
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ÝMSAR SPURNINGAR OG SVÖR
Hvaða aðgang þarf að Oracle til að komast í starfsmannasamtölin?
Stjórnendur þurfa ábyrgðarsvið sem heitir Sjálfsafgreiðsla stjórnenda og starfsmenn ábyrgðarsvið
sem heitir Sjálfsafgreiðsla starfsmanna.
Hvar fæ ég aðgang?
Fjársýsla ríkisins sér um aðgangsstýringar fyrir flestar ríkisstofnanir.
Listinn yfir undirmenn mína er tómur. Hvernig stendur á því?
Það vantar að skrá þig sem yfirmann þíns fólks í kjarnakerfi Oracle. Launafulltrúi stofnunarinnar ætti
að hafa aðgang til að gera þetta.
Það þarf að gæta þess að yfirmaðurinn sé með merkt við hakreitinn Stjórnandi á starfamyndinni.
Síðan þarf að skrá yfirmanninn í reitinn Næsti yfirmaður í starfamyndinni hjá undirmönnunum.
Ég fæ upp villuna Upphafstímabil starfsmannasamtals er utan við núverandi ráðningardags.
einstaklings sem á að meta.
Starfsmaðurinn hefur hafið störf síðar en dagsetningin sem skráð er í Upphafsdagur tímabils og
breyta þarf þeirri dagsetningu. Ef starfsmaðurinn hóf störf 15. júní 2012 má upphafsdagur tímabils
ekki vera fyrr en þá.
Ath. að þegar dagsetningunni er breytt dettur eyðublaðið sem búið var að skrá út úr reitnum. Til að
setja það aftur inn þarf að skrá í reitinn Eyðublað „Starfsmannasamtal - Eyðublað stjórnanda“ þegar
stjórnandi er að stofna eyðublað og boða starfsmann eða „Starfsmannasamtal - Eyðublað
starfsmanns“ þegar starfsmaður er að stofna sitt undirbúningseyðublað eftir því sem við á.
Ég sé ekki öll starfsmannsamtölin sem ég var að stofna á yfirlitssíðu starfsmannsamtalanna
Ef starfsmannasamtölin eru fleiri en fimm þarf að nota krækjurnar Næsta til að fletta áfram. Það
sama á við um lokin starfsmannasamtöl.
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