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Tento modul slouží k evidenci služebních cest, výpočtu cestovních náhrad a disponuje systémem schvalování. 
Zaměstnanec může prostřednictvím programu DOCHÁZKA zadat služební cestu včetně vyúčtování záloh a výdajů za 
ubytování, za parkování, atd. Vše je možno účtovat v libovolných měnách. Součástí modulu je kalkulačka vyúčtování za 
použití soukromého vozidla.

Na základě těchto zadaných dat je provedeno vyúčtování služební cesty a je vytvořena mzdová položka, která může být 
exportována do mzdového systému.

VLASTNOSTI MODULU

 + Evidence služebních cest – zahraniční a tuzemské
 + Možnost vložení předpokládaných nákladů na služební cestu
 + Evidence záloh na služební cestu a jejich následné vyúčtování
 + Vložení spolucestujících a možnost vytvoření záznamu pro jejich vyúčtování
 + Schvalování služebních cest čtyřmi úrovněmi + souhlas zaměstnance a čtyři souhlasy nadřízených (počty úrovní jsou nastavitelné)
 + Evidence výdajů na služebních cestách (v různých měnách) – parkovné, hotel
 + Možnost zadání poskytnuté stravy pro jednotlivé dny
 + Výpočet cestovních náhrad a kapesného dle platné legislativy na kliknutí nebo automaticky
 + Výpočet náhrad za používání soukromého vozidla
 + Automatický import kurzů z webu ČNB, SNB
 + Automatický import průměrné ceny pohonné hmoty z natankuj.sk
 + Možnost přiložení dokumentu ke služební cestě (pracovní výkaz, pozvánka na školení, a další)
 + Tisk formuláře služební cesty – dodána standardní sestava, kterou je možno upravit
 + Vytvoření docházky ze služební cesty
 + Možnost automatického přenosu náhrady do mzdového systému
 + Možnost přenosu dat do ekonomického systému

FUNKCIONALITA NA RON PORTÁLU

 + Žádanky o služební cestu včetně schvalování
 + Možnost zasílání notifikačních e-mailů
 + Výpočet vzdálenosti pomocí Google maps
 + Možnost stažení záznamu služební cesty do Outlooku (ics formát)
 + Více úrovňové schvalování služebních cest s možností vrácení k dopracování
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SLUŽEBNÍ CESTY V APLIKACI DOCHÁZKA (ZÁKLADNÍ PŘEHLED)
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SLUŽEBNÍ CESTA NA PORTÁLU SE ZOBRAZENÍM DETAILU


