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Moderní prostředí internetového prohlížeče zjednodušuje práci uživatelů HR systémů. V jednom prostředí 

může uživatel pracovat s různými agendami – docházkou, personalistikou, mzdovým a stravovacím 

systémem. Na jednom místě je možné žádat o dovolenou, plánovat směny, pracovat s docházkou, zapisovat 

služební cesty, objednávat stravu. Portál může být vícejazyčný a jeho vzhled může odpovídat vašim 

firemním zvyklostem.



ron PorTáL

ron Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů 

(DocHázKA, MzDY, PErSonALISTIKA, JÍDELnA) a jejich modulů. Jednotlivé agendy mohou být postupně 

doplňovány. 

PoDnIKEJTE S PřEHLEDEM
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KDo S PorTáLEM PrAcuJE?

RON Portál je určen pro každého. Dle definice přístupových  
práv lze jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů zpří-
stupnit jednotlivé agendy, definovat práva, s kterými zaměst-
nanci nebo středisky mohou pracovat.

 + Zaměstnanec – získá přehled o své docházce, může žádat  
o dovolenou, pracuje s cestovními příkazy, objednává stravu, 
komunikuje s personálním oddělením, tiskne si výplatní 
pásku, přihlašuje se na školení, má informace o nutnosti 
absolvovat lékařskou prohlídku

 + Team leader – schvaluje žádanky o dovolené svých 
podřízených, edituje a schvaluje docházku svých 
podřízených, navrhuje jejich odměny a zasílá ke schválení, 
pracuje s hodnocením zaměstnanců, sleduje povinná školení 
podřízených, jejich lékařské prohlídky

 + Personální oddělení – aktivně pracuje s docházkou, 
akceptuje zaslané personální změny, vypisuje interní školení, 
připravuje formuláře pro hodnocení zaměstnanců, pracuje  
s uchazeči

 + Vedení společnosti – získá přehledy o docházce celé 
společnosti, má kontrolu nad mzdovými náklady

 + MODeRNí PROsTřeDí 
 + VšecHNy ageNDy Na jeDNOM MísTě
 + VZHleD Dle fiReMNíHO ViZuálu
 + VícejaZyčNOsT
 + OTeVřeNé PROsTřeDí PRO užiVaTelské 

ZMěNy
 + kONfiguROVaTelNé MeNu

VLASTnoSTI ron PorTáLu, 
KTEré ocEnÍTE
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MZDy a PeRsONalisTika 

 + Výplatní pásky – zobrazení a tisk výplatních pásek
 + Zdravotní prohlídky – přehled vyžadovaných lékařských 

prohlídek a přehled absolvovaných lékařských prohlídek
 + Vzdělávání – přehled povinných školení, přihlašování se na 

školení, přehled absolvovaných školení, testy po absolvování 
školení, hodnocení lektora

 + Hodnocení – definice libovolných hodnotících formulářů; 
kompetenční modely; možnost propojení na mzdové 
ohodnocení zaměstnanců

 + Workflow – možnost definice libovolných schvalovacích 
procesů a dokumentů, návrhy o valorizace mezd, žádost  
o vyplacení zálohy, návrh na kárné opatření, návrh na změnu 
střediska

 + Hlášení změn – přehled personálních údajů s možností 
hlášení změn bydliště, narození dítěte, změna bankovního 
účtu

 + Pracovní pomůcky – seznam pracovních pomůcek a agenda 
jejich přidělování, výdeje, vrácení, expirace

 + evidence uchazečů – formuláře pro zápis uchazečů  
o zaměstnání, včetně vkládání příloh (např. životopis, 
dokument nejvyššího dosaženého vzdělání)
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PoPIS MoDuLů
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DOcHáZka 

 + Plánování směn – grafický nástroj pro 
plánování směn s možností kontrol 
dodržovaných přestávek mezi směnami

 + schvalování dovolené – žádosti o schvalování 
absencí, schvalování naplánovaných absencí, 
zamítnutí se zdůvodněním, automatický 
mailing žádanek a informací o schválení

 + editace docházky – editace a schvalování 
docházky, proplácení a převádění přesčasů, 
možnost implementace kontrol před 
schválením docházky (naplněný měsíční 
fond)

 + služební cesty – žádanky o služební cesty  
a jejich schvalování, detailní zadání průběhu 
služební cesty; automatizovaný výpočet 
náhrady; vyúčtování záloh a nákladů na 
služební cestě v různých měnách; výpočet 
náhrady za používání soukromého vozidla
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jíDelNa 

 + jídelníček – menu pro jednotlivé dny, které 
lze objednat

 + Objednávání stravy – objednávání stravy  
na libovolnou dobu dopředu

 + Burza jídel – přesun jídla do burzy, možnost 
objednávky z burzy

 + Vyúčtování – přehled jednotlivých odběrů 
jídla včetně cen a dotací, měsíční srážky  
za odebranou stravu
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