O que a Gupy e a Kenoby têm em
comum?

As duas empresas lideraram o mercado brasileiro, com um
propósito muito claro: Melhorar a empregabilidade do país,
proporcionando uma experiência encantadora tanto às
empresas quanto às pessoas candidatas. Em conjunto,
vamos ajudar a contratar os talentos certos por meio da
tecnologia, evidenciando o verdadeiro potencial de cada um.

A aquisição faz parte da estratégia de expansão da Gupy
para oferecer ao mercado a plataforma de RH mais completa
Qual o objetivo da Gupy com essa do Brasil. Entendemos que este é um movimento que vai
aquisição?
muito além dessa aquisição, mas é um passo importante para
entregar a melhor experiência para clientes e pessoas
candidatas, alavancando a empregabilidade e inovando o RH.

Clientes Kenoby passarão a ser
clientes Gupy?

Integraremos a operação das duas HR Techs, oferecendo o
melhor das duas soluções para os nossos clientes. Para
usufruir desses benefícios, os atuais clientes Kenoby deverão
passar por uma migração gradual e faseada, pensada para a
melhor adaptação em cada realidade. Entenda mais sobre
essa transição na prática e agende uma conversa com
nossos especialistas clicando aqui: gupy.io/clientes-kenoby

A Gupy pensa em novas
aquisições? De que tipo?

A Gupy pretende continuar expandindo a sua atuação no
Brasil - tanto através de seu crescimento quanto de novos
M&As, visando o aumento de seu portfólio de inovações para
RH, integrando-os de forma inteligente.

Quais os próximos passos dessa
aquisição?

Como próximos passos, a Gupy pretende aumentar o seu
portfólio de soluções inovadoras para RH integrando-as de
forma inteligente, e avançar também na oferta de
ferramentas que melhorem a experiência dos profissionais
que buscam oportunidades de trabalho.

Quais os benefícios dessa
aquisição para atuais clientes
Kenoby?

Os atuais clientes poderão desfrutar da mais completa
plataforma para o RH recrutar, selecionar, admitir, treinar e
desenvolver pessoas de forma rápida, fluida e efetiva.
Entenda mais sobre essa transição na prática e agende uma
conversa com nossos especialistas clicando aqui:
gupy.io/clientes-kenoby

Os softwares serão unificados?
Os softwares serão unificados?

Iremos realizar a integração das ferramentas de modo que
tenhamos apenas um software com as melhores features
para nossos clientes, no que se trata de Recrutamento e
Seleção.

O que acontecerá com as minhas
vagas na plataforma Kenoby?

As vagas que estão em andamento na Kenoby permanecerão
abertas até a finalização dos processos, para que possam
dar continuidade ao processo de seleção e contratação.

Agende uma conversa com a nossa equipe para planejar o
início dos seus processos seletivos na Gupy, clicando aqui:
gupy.io/clientes-kenoby
Funcionalidades existentes na
plataforma Kenoby serão
desenvolvidas pela Gupy?

Os benefícios, funcionalidades e metodologias dos produtos
Gupy e Kenoby aos poucos serão combinados, para que
consigam desfrutar da mais completa plataforma para o RH.
Saiba mais sobre a integração das soluções clicando aqui:
gupy.io/clientes-kenoby

Quais as diferenças entre os
planos e oferta de
funcionalidades Gupy e Kenoby?

Para conhecer todos os benefícios dessa migração e saber
mais detalhes, acesse o link e agende uma conversa com um
de nossos especialistas: gupy.io/clientes-kenoby

Quero entender mais sobre como Para conhecer todos os benefícios dessa migração e saber
será a transição de plataformas.
mais detalhes, acesse o link e agende uma conversa com um
Com quem posso falar?
de nossos especialistas: gupy.io/clientes-kenoby
Estamos fazendo um planejamento para que os impactos
A pessoa responsável pela
com a migração sejam mínimos. Mas não se preocupe, ainda
parceria entre a minha empresa e
que haja a mudança do atual ponto de contato, contamos
a Kenoby continuará sendo a
com um time de especialistas que dará continuidade no
mesma?
excelente trabalho feito até então.
A plataforma Kenoby será
descontinuada?

Sim. Visando entregar uma experiência encantadora aos
usuários, iremos realizar a integração das ferramentas de
modo que tenhamos apenas um software com as melhores
features, no que se trata de Recrutamento e Seleção.

Como será realizada a migração?

A migração será realizada em fases, que irão variar de acordo
com o interesse x complexidade da mesma. Para iniciar a
migração e desfrutar da plataforma mais completa de RH da
América Latina, converse com seu consultor de sucesso ou
acesse diretamente: gupy.io/clientes-kenoby

Quais os impactos da LGPD na
migração de dados das pessoas
candidatas? Elas precisarão dar
um novo aceite?

A LGPD impôs algumas regras relacionadas ao
compartilhamento de dados pessoais. Isso faz com que os
candidatos tenham que consentir com o compartilhamento
de suas informações.

A migração impactará meus
processos em andamento?

Todas as vagas abertas através do Kenoby deverão ser
finalizadas e reabertas na Gupy. Se preferir, poderá aguardar
a finalização dos processos já em andamento e iniciar
somente a abertura de novas vagas na Gupy.

Haverá alguma mudança
contratual?

Sim. Para obter maiores informações acerca do contrato, bem
como todos os benefícios dessa migração, converse com um
de nossos especialistas, clicando aqui:
gupy.io/clientes-kenoby

Como será realizado o novo
onboarding?

O onboarding terá fases que irão do diagnóstico dos
processos até a capacitação sobre a nova ferramenta. Com o
intuito de fornecer uma experiência encantadora, teremos um
time dedicado a entender os processos, dando toda a
assistência necessária na implementação do novo sistema.

Você deverá passar por um novo onboarding, assegurando
Estou em processo de onboarding
assim que as informações serão migradas e que você
ou o finalizei há pouco. Como
possuirá a capacitação necessária para melhor
prosseguir?
aproveitamento da nova ferramenta.

Terei apoio na configuração da
plataforma?

Sim. Teremos uma equipe capacitada que irá auxiliar com a
configuração sistêmica.

Como ficarão as integrações
desenvolvidas?

Com a descontinuidade do produto, as integrações deverão
ser desenvolvidas no novo sistema. Não se preocupe, pois
nossos arquitetos de soluções prestarão consultoria,
garantindo maior eficiência no processo e agilidade na
integração.

Sim. Caso opte por desenvolvê-las, prestaremos, de forma
gratuita, as consultorias para apoiá-lo nesse
Terei apoio no desenvolvimento
desenvolvimento. Temos também parceiros integradores,
de novas integrações? Terá algum
caso optem por contratar o serviço. Para obter maiores
custo adicional?
informações, entre em contato com um de nossos
especialistas: gupy.io/clientes-kenoby

Possuo um sistema de admissão
digital integrado. Posso
permanecer com ele?

Embora a integração tenha que ser construída novamente,
você poderá permanecer com o sistema habitual. Uma das
grandes vantagens nessa migração é que a Gupy já possui
um sistema de admissão totalmente integrado. Além de
manter as informações centralizadas, será muito mais fácil
enviar os documentos e você ainda garante a redução de
SLA na admissão. Se quiser saber um pouco mais, converse
com um de nossos especialistas: gupy.io/clientes-kenoby

Como ficam os testes
psicométricos?

Uma das maiores vantagens com essa migração é que você
contará com o melhor de ambas as plataformas. Todos os
testes serão migrados e a estimativa é que isso ocorra até
Julho de 2022.

