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Podnikejte s PřeHledeM

Představení sPolečnosti

Mölnlycke Health Care je přední světový dodavatel jednorázových chirurgických prostředků, výrobků  

pro hojení ran a služeb pro zdravotnictví.

Společnost je velmi dobře známa díky řadě unikátních výrobků a patentovaných technologií. Mezi klíčové 

obchodní značky patří BARRIER®, Biogel®, ProcedurePak®, Mepilex®, Mepitel®, Mepore®, Mefix®  

a Tubifast®. Továrna v Karviné má 800 zaměstnanců.
 

Požadavky na výběr dodavatele

Při výběru dodavatele docházkového a přístupového systému jsme preferovali řešení, které by umožnilo 

postupné rozšiřování - rostlo by s naší společností. Představovali jsme si řešení, které by obsahovalo 

nejen docházkový systém, ale také software pro zpracování mezd, vedení personalistiky a také 

stravovací systém. Důležitým kritériem výběru byla možnost exportu dat do informačního systému SAP.
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realizace
Projektu
Realizace byla rozdělena do několika etap. V první fázi došlo 
k dodávce základního docházkového systému s jedním 
terminálem a přístupového systému, který zabezpečoval 
vstup do šaten a kolárny.

V dalších etapách došlo k zásadnímu rozšíření přístupového 
systému, který v současné době obsahuje více než dvacet 
přístupových a docházkových míst. K práci s docházkovým 
systém byli proškoleni teamleadeři, kteří mají na starosti 
odsouhlasení docházky a přípravu dat pro zpracování mezd. 
Při implementaci mzdového a personálního systému byl 
kladen důraz na využití dat z docházky a následný export 
dat do SAP.

Vzhledem k velkému množství návštěv byl docházkový 
systém rozšířen o modul návštěv, který umožňuje sledovat 
stav přítomných v továrně. Důležitou možností docházko-
vého systému je tisk evakuačních seznamů.

V minulém roce bylo celé řešení, využívající jedné identifi-
kační karty, rozšířeno o stravovací systém. 

iMPleMentované 
systéMy
DoCHázKoVý SySTéM 
Licence pro 800 zaměstnanců, moduly – služba, plánování 
kapacit, evidence návštěv 

MzDoVý SySTéM 
Licence pro 700 zaměstnanců, moduly – vzdělávání, 
lékařské prohlídky, dokumenty, organizační schémata, 
pracovní pomůcky 
 
STRAVoVACí SySTéM 
licence pro 700 zaměstnanců, moduly – výdej bez 
objednávky a prodej doplňkového sortimentu
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