Mzdy RON SOFTWARE
Program MZDY je komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet
všech typů mezd. Díky mnohaleté zkušenosti s vývojem mzdových a personálních systémů se nám podařilo
vytvořit program, který je vhodný pro společnosti všech oborů.

www.ron.cz

Mzdy Ron software

Zpracování mezd našim software je velmi jednoduché a příjemné. Velkou výhodou je propojení na vlastní
docházkový systém, který se stará o přípravu podkladů pro samotné zpracování mezd.
Program obsahuje stovky výstupních sestav a exportů. Samozřejmostí je elektronická komunikace se všemi
bankami, portálem veřejné správy a statistickým úřadem (TREXIMA).
Mzdový program může být rozšířen o personální moduly – lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních
pomůcek, pracovní místa a další.

podnikejte s přehledem

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

NEMOS SOKOLOV
PETCENTER CZ
POCLAIN HYDRAULICS
PROMET GROUP
SHIMANO CZECH REPUBLIC
SLÉVÁRNA CHOMUTOV
VÍTKOVICE TOURS

Mzdy
informace o produktu

____________________________________________________________
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Ke každé implementaci mzdového a personálního systému
přistupujeme individuálně. Samotné instalaci předchází
analýza. Jsou specifikovány požadavky na nový systém, je
definována struktura mzdy.
V případě migrace z jiného mzdového systému je připravován
přenos dat do nového systému. Je stanoven rozsah
přenášených dat.
Po instalaci mzdového systému probíhá samotná
implementace a školení uživatelů. Samozřejmostí je asistence
při prvním zpracování mezd u zákazníka.

OUTSOURCING
Nabízíme moderní službu pro zpracování
mezd a vedení personalistiky. Vývojem
vlastního informačního systému
garantujeme legislativní správnost
a zbavíme Vás tak odpovědnosti za
zpracování mezd. Řešení pro Vaši
společnost může být nastaveno přesně
dle Vašich požadavků – vlastní vedení
docházky, vedení personalistiky.
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____________________________________________________________
ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY

____________________________________________________________
SOUČÁSTI MZDOVÉHO SYSTÉMU

VZDĚLÁVÁNÍ
Evidence školení a vzdělávání zaměstnanců. Modulem můžete
definovat tréninkové plány, organizovat pravidelná a nepravidelná školení a kurzy.
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LÉKAŘSkÉ PROHLÍDKY
Evidence povinných lékařských prohlídek, upozornění zaměstnancům na konec platnosti zdravotní prohlídky.
ORGANIZAČNÍ SCHÉMATA
Tvorba pracovních míst a organizační struktury společnosti.
Umožňuje plánovat počty zaměstnanců na daná pracovní místa.
BOZP
Evidence pracovních úrazů, pracovních rizik a sledování zdrojů
nebezpečí, příčin úrazů.
PRACOVNÍ POMŮCKY
Přidělování pracovních pomůcek, sledování jejich životnosti
a nároků zaměstnance.
INTRAWEB
Webový portál pro mzdy a personalistiku.

podnikejte s přehledem

Software MZDY pro zpracování mezd
Analýza a implementace požadavků zákazníka
Importy dat ze stávajícího systému v případě migrace
Školení uživatelů a administrátorů
Implementace propojení do nadřazeného systému, propojení
s docházkovým systémem

ROZHODUJÍCÍ VLASTNOSTI
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legislativní aktualizace vždy včas
veškerá elektronická komunikace s úřady a bankami
velká variabilita nastavení
uživatelský editor sestav a grafů
exporty dat do excelu, pdf a dalších formátů
www.ron.cz

RON SOFTWARE, spol. s r.o.
RON Software, spol. s r.o.
Rudé armády 2001
733 01 Karviná - Hranice

www.ron.cz

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

