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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.



Personalistika ron soFtware

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
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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…).

MáMe sPokojenÉ zákazníkY
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 + ACTIVA
 + ALPS ELECTRIC CZECH
 + CZECH COMPUTER
 + ČKD NOVÉ ENERGO
 + HETTICH ČR
 + LETOV LETECKÁ VÝROBA
 + MÖLNLYCKE HEALTH CARE 

KLINIPRO

VYbranÉ reFerence

 + 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 pravi-
delné s nastavitelným intervalem opakování, nebo jednorázo-
vé (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 grafický-
mi 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.

PoDnikejte s PřehleDeM

 + 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

VýhoDY našeho řešení
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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 agen-
du 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.  

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 převede-
na do mzdového programu.

intraweb
intranetový portál pro vzájemnou komunikaci zaměstnanců  
a personálního oddělení.

PoDnikejte s PřehleDeM



www.ron.cz

 + 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

rozhoDující Vlastnosti



www.ron.cz

RON Software, spol. s r.o.

Rudé armády 2001

733 01  Karviná - Hranice

ron soFtware, sPol. s r.o.

tel.: +420 596 312 827

tel.: +420 603 102 448

fax.: +420 596 309 036

e-mail: software@ron.cz

e-mail: objednavky@ron.cz

web: www.ron.cz


