Personalistika RON SOFTWARE
Program PERSONALISTIKA slouží k evidenci personálních dat zaměstnanců a uchazečů. Můžete plánovat
potřebný počet zaměstnanců v určitém čase a jejich nábor, navrhovat školení a vzdělávání, sestavovat
organizační strukturu firmy. Lze evidovat požadavky na jednotlivá pracovní místa včetně řízení kariérního
postupu jednotlivých zaměstnanců.
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Program PERSONALISTIKA může být zákazníkovi distribuován ve dvou různých variantách:
++ pro zákazníky, kteří již používají naši aplikaci MZDY. Program PERSONALISTIKA může být součástí
mzdového systému.
++ pro zákazníky, kteří program MZDY nemají. V tomto případě může být PERSONALISTIKA instalována
samostatně.
Program PERSONALISTIKA obsahuje řadu modulů a zákazník si může zvolit, které z nich chce využívat.

podnikejte s přehledem

MÁME SPOKOJENÉ ZÁKAZNÍKY
Naše produkty používají společnosti s tisíci nebo jen desítkami
zaměstnanců. Implementací v různých oborech dokazujeme
variabilitu a komplexnost našeho řešení (automobilový průmysl,
stavebnictví, energetika, plynárenství, vodohospodářství,
zdravotnictví, finance a bankovnictví, státní správa…).
www.ron.cz
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ACTIVA
ALPS ELECTRIC CZECH
CZECH COMPUTER
ČKD NOVÉ ENERGO
HETTICH ČR
LETOV LETECKÁ VÝROBA
MÖLNLYCKE HEALTH CARE
KLINIPRO
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NEMOS SOKOLOV
PETCENTER CZ
POCLAIN HYDRAULICS
PROMET GROUP
SHIMANO CZECH REPUBLIC
SLÉVÁRNA CHOMUTOV

Personalistika
INFORMACE O PRODUKTU

____________________________________________________________
ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY
VZDĚLÁVÁNÍ
Tento modul umožňuje evidovat již provedená školení osob
a také školení efektivně organizovat a plánovat včetně
nákladů.
LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
Modul umožňuje definovat povinnost absolvování zdravotních
prohlídek pro zaměstnance. Tyto prohlídky mohou být pravidelné s nastavitelným intervalem opakování, nebo jednorázové (např. vstupní prohlídka).
ORGANIZAČNÍ SCHÉMATA
Proces plánování lidských zdrojů vyžaduje přesný počet
zaměstnanců v daném časovém okamžiku, navíc s určením
organizační jednotky. Chceme-li zajistit tyto požadavky firmy,
je potřeba vytvořit konkrétní pracovní místa. Spolu s grafickými seznamy, které určují hierarchii středisek, objektů a typů
pracovních míst, tak získáme přesný model struktury firmy.
Porovnáváním tohoto modelu se skutečným stavem nám pak
modul umožní získat přehled o požadavcích firmy.

Výhody našeho řešení
++ Dlouholeté zkušenosti s implementací
mzdových a personálních systémů
++ Možnost samostatné instalace bez
mzdového systému
++ Vhodná kombinace implementace
PERSONALISTIKY a outsourcingu mezd
naší společností
++ Individuální přístup ke každému
zákazníkovi

podnikejte s přehledem

Personalistika
INFORMACE O PRODUKTU

BOZP
Modul eviduje možná pracovní rizika, zdroje nebezpečí na
pracovišti a dále vzniklé pracovní úrazy. Pracovní rizika se
definují přímo pro pracovní místa, na kterých se mohou objevit
s popisem zdroje nebezpečí.
Evidence pracovních úrazů obsahuje všechny podrobnosti
o úrazu.
PRACOVNÍ POMŮCKY
Modul umožňuje vedení seznamů pracovních pomůcek a agendu jejich přidělování zaměstnancům. Každá pracovní pomůcka
má definovaný typ, popis a dobu expirace. Lze zaznamenat její
výdej a vrácení.
HODNOCENÍ
Jedná se o modul s funkcí tvorby šablon hodnocení a testů.
Šablona obsahuje seznam kritérií hodnocení s definovanou
množinou odpovědí.
Hodnocení může být uplatněno v rámci školení, pro hodnocení
účastníka, školitele či samotného školení. Výsledkem je vždy
součet bodů obdržených podle kritérií hodnocení.
Vhodným využítím jsou kompetenční modely.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Modul slouží pro evidenci uchazečů a komunikaci s nimi. Data
o uchazeči obsahují připojené dokumenty, seznam znalostí
a dovedností, název požadované pracovní pozice.
Modul umí efektivně vyhledávat vhodného uchazeče dle
zadaných kritérií.
Po přijetí uchazeče za zaměstnance jsou veškerá data převedena do mzdového programu.
INTRAWEB
Intranetový portál pro vzájemnou komunikaci zaměstnanců
a personálního oddělení.

ROZHODUJÍCÍ VLASTNOSTI
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detailní přehled komunikace s uchazeči
implementace kompetenčních modelů
publikování nabídek práce na webovém portálu
komunikace zaměstnanců s personálním oddělením
prostřednictvím internetového prohlížeče
++ exporty dat do excelu, pdf a dalších formátů
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