RON SOFTWARE
Společnost se specializuje na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Pomocí našich
produktů personalista získá kvalitní nástroj pro práci s daty o zaměstnancích. Velkou výhodou je modulární
řešení, které umožňuje implementovat jednotlivé moduly samostatně nebo v libovolné kombinaci. Jedná se
o tyto produkty: DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA, SKLAD, ZAKÁZKY a MAJETEK.

www.ron.cz

RON Software PROFIL

Společnost RON Software spol. s r.o. byla založena v roce 1992 s cílem vyvíjet aplikační ekonomický software.
Aplikace vyvinuté týmem programátorů již zpříjemnily a zjednodušily práci v mnoha společnostech České
a Slovenské republiky. RON Software spol. s r. o. má sídlo v Karviné a kanceláře v Brně (od roku 1999) a Praze
(od roku 2002).
Naše dceřiná společnost DMR System s.r.o. je distribučním partnerem pro Slovenskou republiku (více informací
na www.dmrsystem.sk).
Od roku 2007 jsme držiteli certifikátů ISO 9001 a 14001.

podnikejte s přehledem

www.ron.cz

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

Ron software
NAŠI VÝZNAMNÍ ZÁKAZNÍCI

ABEL - COMPUTER
___________________________________________________________
ACTIVA
___________________________________________________________
AGROFERT
___________________________________________________________
AHOLD
___________________________________________________________
ALPS ELECTRIC CZECH
___________________________________________________________
BAUMAX SLOVENSKO
___________________________________________________________
BAYER
___________________________________________________________
CENTROPEN
___________________________________________________________
DR.MAX
___________________________________________________________
FERONA
___________________________________________________________
FORTUNA
___________________________________________________________
HELLA SLOVAKIA FRONT-LIGHTING
___________________________________________________________
HELLA SLOVAKIA SIGNAL-LIGHTING
___________________________________________________________
HETTICH ČR
___________________________________________________________
KHS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
___________________________________________________________
LATECOERE CZECH REPUBLIC
___________________________________________________________
LÁZNĚ DARKOV
___________________________________________________________
LINDAB
___________________________________________________________
LINASET

MARIUS PEDERSEN
___________________________________________________________
MÖLNLYCKE HEALTH CARE KLINIPRO
___________________________________________________________
MĚSTO KARVINÁ
___________________________________________________________
MĚSTO OSTRAVA
___________________________________________________________
PEGATRON
___________________________________________________________
PETCENTER CZ
___________________________________________________________
PHOENIX ZDRAVOTNÍCKE ZÁSOBOVANIE
___________________________________________________________
ROCKWOOL
___________________________________________________________
SEWS SLOVAKIA
___________________________________________________________
SHIMANO CZECH REPUBLIC
___________________________________________________________
SMURFIT KAPPA OBALY ŠTÚROVO
___________________________________________________________
STUDENT AGENCY
___________________________________________________________
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO
___________________________________________________________
TATRY MOUNTAIN RESORTS
___________________________________________________________
TESLA LIPTOVSKÝ HRÁDOK
___________________________________________________________
THYSSENKRUPP FEROSTAV
___________________________________________________________
TOWER AUTOMOTIVE
___________________________________________________________
TRENKWALDER
___________________________________________________________
TRW AUTOELEKTRONIKA

podnikejte s přehledem

Ron Software
Přehled produktů

++ DOCHÁZKA
Docházkový a přístupový systém
++ MZDY
Systém pro zpracování mezd a vedení personalistiky
++ PERSONALISTIKA
Systém pro vedení personálních agend
++ JÍDELNA
Elektronická objednávka a výdej stravy
++ SKLAD
Fakturační a objednávkový systém, evidence faktur,
objednávek a pošty
++ ZAKÁZKY
Systém pro sledování zakázek a sběr dat z výroby
++ MAJETEK
Operativní evidence majetku, daňové a účetní odpisy,
inventarizace pomocí čárového kódu

podnikejte s přehledem

____________________________________________________________
Výhody našeho řešení
Zásadní výhodou našeho řešení je propojení produktů v jedné
databázi. Implementací produktů získáte komplexní řešení
všech agend pro personální oddělení. Nejsou potřeba žádné
importy a exporty dat. Jednotlivé aplikace čerpají data ze společné databáze. Přístupovými právy lze striktně rozdělit práva
pro jednotlivé uživatele. Programy je možné používat samostatně a využít velkého množství datových můstků (import
a export dat) na systémy jiných výrobců. Pro docházkové,
přístupové a stravovací systémy sami vyvíjíme hardware, což
zaručuje maximální využití a dokonalé propojení hardware
a software.
RON PORTÁL
Internetové rozhraní pro jednodušší práci s různými agendami.
RON KLIENT
Evidence docházky zaměstnanců pomocí mobilní aplikace.

Výhody našeho řešení
++ komplexní řešení všech agend
pro personální oddělení od jednoho
dodavatele
++ Jednotlivé aplikace čerpají data
ze společné databáze
++ Programy je možné používat samostatně
++ množství datových můstků (import
a export dat)
++ vlastní kapacity pro vývoj software
a hardware
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RON SOFTWARE, spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30a
733 01 Karviná - Hranice
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tel.: +420 595 538 200
tel.: +420 603 102 448

e-mail: software@ron.cz
e-mail: objednavky@ron.cz

