Péče o osobní informace - kontaktní informace
Přehled
Tento proces se používá k doplňování / úpravě kontaktních informací domů i do práce.
Kdo to dělá: Zaměstnanec
Co je třeba vědět:
 K tomuto procesu nejsou zapotřebí žádná schválení. Pečlivě si informace zkontrolujte.
Krok 1
Zvolte worklet Osobní informace (Personal
Information).

Krok 2
Klikněte na Kontaktní informace (Contact
Information).

Krok 3
Zkontrolujte Kontaktní informace domů (Home
Contact Information) a Kontaktní informace do
práce (Work Contact Information).
Pokud potřebujete provést změny, klikněte na
Upravit (Edit) nahoře na obrazovce. Pokud
nejsou zapotřebí žádné změny, máte Péči o
osobní informace - kontaktní informace
(Maintain Personal Information – Contact
Information) hotovou.
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Krok 4
Pro úpravu jednotlivých úseků použijte podle
potřeby ikonu s tužkou

.

Krok 5
Informace zadejte do všech polí označených
červenou hvězdičkou (*).
Krok 6
Pomocí ikony se zaškrtávací značkou
uložte změny v daném úseku.

Krok 7
Pro zadání nových informací do úseku klikněte
na Přidat (Add) (příklad vlevo).

Krok 8
Pomocí zaškrtávací značky
v daném úseku.

uložte změny

Krok 9
Klikněte na Odeslat (Submit).

Často kladené otázky
Jaké informace mohu upravovat v úseku Kontaktní informace? Můžete doplnit / upravit tyto vaše údaje
domů a do práce: Hlavní adresa, Vedlejší adresa, Hlavní telefonní číslo, Vedlejší telefonní číslo, Hlavní e-mail,
Vedlejší e-mail, Hlavní instant messenger, Vedlejší instant messenger a Hlavní webová adresa.
Co znamená viditelnost? Viditelnost pro veřejnost znamená, že tyto informace si mohou prohlédnout všichni
aktivní zaměstnanci ve společnosti CoorsTek. Soukromá viditelnost znamená, že informace jsou omezeny na
daného zaměstnance a jeho HRBP.
Proč jsou moje kontaktní informace do práce uvedeny pod Kontaktními informacemi domů a/nebo
moje osobní informace pod Kontaktními informacemi do práce? Data uvedená při vašem prvním
přihlášení byla importována z jiného zdroje. Pokud byly vaše kontaktní informace zařazeny do nesprávné
kategorie, proveďte potřebnou opravu podle výše uvedených pokynů.
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