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Pořádáme pro vás další produktová školení k DOCHÁZCE. Školení jsme rozdělili dle typů uživatelů – pro začátečníky 
a pro pokročilé.

Co vás naučíme? Pro všechny máme připraveno představení a práci v plánování kapacit a také modul Notifikace. K čemu 
to je a s čím vám to pomůže?

NÁPlň ŠKOlENí

PlÁNOvÁNí KaPaCit

 + přehledně zobrazí seznam zaměstnanců na dovolené
 + pomůže vám plánovat směny
 + zkontroluje za vás legislativní přestávky mezi směnami
 + vyřeší, zda máte na směně dost skladníků, manažerů
 + a spoustu dalších věcí

Vše vám ukáže náš konzultant Michal Židek.

n Jídelna     n PřístuPy     n docházka     n docházka Mini     n Personalistika     n Mzdy     n sklad     n MaJetek     n zakázky   n ron Portál

NOtifiKaCE

 + proč pořád nahlížet do docházky, když si mohu nechat 
posílat jeden přehledný e-mail za týden s tím, co mám 
dělat

 + naučíme vás, jak modul rychle nastavit a efektivně 
používat
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ZačÁtEčNíCi sE mOHOu těŠit

 + Jak jednoduše nastavit ron Portál edit, aby byl pomocníkem v práci s úpravou docházky
 + Ptají se vás zaměstnanci, jaký mají zůstatek dovolené? ukážeme, jak vše nastavit.
 + Vysvětlíme, jak v Portálu zobrazit docházku všech zaměstnanců na jedné obrazovce.

PrO POKrOčilé ZÁKaZNíKy mÁmE NěKOliK laHůDEK. PtÁtE sE jaKé?

 + nástěnky (dashboardy) – uvítací obrazovka v ron Portálu může sdělit vše důležité
 + kontroly – nastavte si docházku tak, aby mistři neschvalovali v docházce nesmysly
 + cestujete služebně? evidence a vyúčtování služebních cest s ron Portálem bude pro vás hračkou.
 + Jedete na dovolenou? Předejte svá práva kolegovi! Bude klikat za vás.   

tErmíNy ŠKOlENí

termíny jsme vypsali ve standardních městech v následujících termínech. objednejte si školení a usnadněte si práci s docházkou. a pro všechny máme 
malý dárek. těšíme se na vás.

ZačÁtEčNíCi
Bánská Bystrica 14. 5. 2019 (ÚT)

9.00 - 14.00 hodin
karviná 16. 5. 2019 (ČT)

Praha 20. 5. 2019 (PO)

Brno 28. 5. 2019 (ÚT)

POKrOčilí
Bánská Bystrica 15. 5. 2019 (ST)

9.00 - 14.00 hodin

Praha 21. 5. 2019 (ÚT)

karviná 23. 5. 2019 (ČT)

Brno 29. 5. 2019 (ST)

cena pro účastníka kurzu je 2 490 kč bez dPh, nebo 95 € bez dPh.
Pro přihlášení se registrujte zasláním e-mailu na skoleni@ron.cz. 
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