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Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás v letošním roce druhé číslo magazínu, který se bude věnovat primárně
mzdovému systému VEMA HR, ale i dalším informacím, které se mzdovou tématikou souvisejí. Na obsahu
magazínu se můžete podílet i Vy. Pokud nám zašlete na emailovou adresu vema@softbit.cz Vaše podněty a
požadavky, budeme se snažit je do magazínu zapracovat.
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Seminář k verzi PAM 32.04 VEMA HR – prosinec 2017
Mzdový systém Vema HR - novinky ve verzi 32.03 v modulu PAM
Aktualizace obsahu souborů ze standardu
Novely zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů
GDPR– Obecné nařízení o ochraně osob. údajů
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o plat. poměrech zaměstnanců ve veřejných sl. a správě
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Závěrem
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Seminář k verzi PAM 32.04 VEMA HR – prosinci 2017
Seminář k verzi PAM 32.04 se uskuteční 19. prosince 2017. Seminář se bude konat ve Sporthotelu Weldis
v Dlouhé Vsi. Věříme, že nabídka těchto seminářů je pro Vás zajímavá a budeme se těšit na setkání s Vámi.

Mzdový systém VEMA HR – novinky ve verzi 32.03 v modulu PAM
Archivace
Ve verzi V4S 02.03 s termínem distribuce 31. 5. 2017 byl zcela přepracován způsob práce s archivy. Cílem bylo
zajistit 3 základní požadavky:
1. zajistit existenci důležitých archivů - je zajištěno, že pro nově distribuované aplikace bude vždy existovat
povinný archiv
2. minimalizovat počet archivů - pokud archiv existuje a není změna v datech, pak se další nevytváří, ale jen se
označí novým typem
3. zajistit strojovou dohledatelnou archivů - díky tomu lze automatizovat i obnovu a obnovit konkrétně zadaný
archiv.
Z uvedených důvodů byla zrušena možnost archivovat do libovolného adresáře a archivy jsou ukládány buď do
standardního adresáře ve světě, nebo nastaveného archivačního adresáře.
Dále byl vytvořen nový dialog Správa archivů.
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Další podrobnosti najdete v dokumentaci, ke které je možné se od verze V4S 02.04 jednoduše dostat stisknutím
klávesy F1 ve všech důležitých dialozích správce.

Akceptované verze
Byl upraven a doplněn dialog, upozorňující na převod datového prostředí verzí, která neodpovídá akceptované
verzi aplikace pro daný měsíc zpracování.
Do upozorňujícího dialogu byla doplněna informace, že může dojít k situaci, kdy akceptovaná verze pro
aktuální měsíc zpracování ještě nebyla distribuována. Dále se u každého subsystému, který není převáděn
akceptovanou verzí, zobrazuje informace jaká verze je akceptovaná.
Příklad upozorňujícího dialogu:
Převod dat neakceptovanou verzí aplikace
U následujících subsystémů se snažíte o převod dat verzí aplikace, která neodpovídá aktuálnímu měsíci
zpracování.
Je možné, že akceptovaná verze pro aktuální měsíc zpracování ještě nebyla distribuována. V tom případě
můžete provést převod a nainstalovat akceptovanou verzi později:
Subsystém PAM datového prostředí HR bude převeden verzí aplikace 32.02.0.
Akceptovaná verze pro období zpracování je 32.02.1 a vyšší.
Opravdu chcete pokračovat v převodu?
Ano Ne
Data je možné v tomto případě převést, pro zpracování období 06/2017 je však nutné nainstalovat aktualizaci a
provést výpočet.
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Možnost testování nových verzí/aktualizací před jejich distribucí zákazníkům
Upozorňujeme na možnost vyzkoušet si nové verze produktů před jejich vlastní distribucí.
Balíčky jsou před distribucí označeny jako "Release Candidate" (RC - kandidát k uvolnění) a jsou k dispozici na
serveru SupportRC.vema.cz v případě nové verze 2 pracovní dny, v případě aktualizace půl pracovního dne před
vlastní distribucí.
Pokud si uvedený server nastavíte jako aktualizační server pro instalační plán, můžete si RC balíčky v předstihu
vyzkoušet.
Postup nastavení naleznete v dokumentaci Vema pod názvem "Nastavení aktualizačního serveru na RC (Release
Candidate)". Na serveru jsou k dispozici balíčky systémových (např. V4S) i DBV aplikací (např. PAM, PER).

Informace zákazníkům o RC - RSS, RSS mailem
Uživatelé mohou nově dostávat informace i o uvolnění distribučních kandidátů produktů:
- Pro e-mail přes Zákaznický web ve formuláři Registrace Vema Zpráv, který je dostupný přes ikonku obálky ve
sloupci Zprávy v dokumentu Evidované kontakty (v sekci Naše organizace na hlavní stránce Zákaznického
webu)
- Pro RSS zprávy v nastavení Centra v záložce Zprávy Vema - ikonka Zprávy - nabídka nastavení zpráv
(implicitně jsou zapnuté).
Souhrnnou informaci najdete v dokumentaci v kapitole s názvem „Zákaznický web - aktualizace kontaktů,
nastavení Zpráv Vema“.
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Aktualizace obsahu souborů ze standardu
Při převodu dat do nové verze se automaticky doplňuje obsah vybraných souborů podle standardu. Informace o
tom, zda při převodu proběhla aktualizace obsahu souborů dle standardu je uvedena v protokolu převodu.
Pro uživatele, kteří mají v tabulkách vlastní úpravy a automatická aktualizace dle protokolu neproběhne, byly
vytvořeny nové funkce Porovnání obsahu tabulek se standardním obsahem a Dosazení standardního obsahu
tabulky.

Porovnání obsahu tabulek se standardním obsahem
Pro účely porovnání obsahu uživatelem vybrané tabulky v datech s dodávaným standardním obsahem byla
realizována nová funkce Porovnání obsahu tabulek se standardním obsahem. Pro tabulky s časovou
platností navíc funkce umožňuje zvolit porovnání jen aktuálně platných vět. Funkce je spustitelná z centra ze
záložky Mzdy - nastavení, panelu Konfigurace aplikace anebo z menu Údržba.
Rozdíly proti standardu jsou vypsány v protokolu, který je možné i vyexportovat do souboru.
Příklad protokolu porovnání tabulky odměn (TODM):
Zpracovávám standard: 156
Zpracovávám datové prostředí: 155
Výsledky porovnání obsahu tabulky todm:
V datovém prostředí chybí záznamy:
kod=16
kod=230
kod=231
Celkem: 3
V datovém prostředí rozdíl v záznamech (obsah v datech x standardní obsah):
kod=3: kodt="Práce přesčas v časové mzdě bez příplatku" x "Práce/služba přesčas v č. mzdě/plat bez přípl.",
kodtvl="Přesčas mzd.bez příp" x "Přesčas bez příplatku", zapl=01.14 x 03.15
kod=226: platvym=7 x 4
Celkem: 2
V datovém prostředí navíc záznamy:
kod=45
kod=79
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Celkem: 2
Od verze PAM 32.03 funkce Porovnání obsahu tabulek se standardním obsahem nově při porovnání tabulek pro
platové postupy (Platové skupiny TPLASKU, Platové postupy TPOS a Rozpětí tarifů TROZTAR) porovnává
pouze záznamy platových skupin uvedených v položce Aktualizace platových skupin (AKPLSK) v souboru
Nastavení pro platové postupy (TNPOS) a to jen v případě, že je v tomto souboru v položce Převzít standard
platových postupů (STAPLT) hodnota ano.
Pokud uživatel nepřebírá standard platových postupů, pak funkce porovnává celý obsah tabulek stejně jako
dosud.

Dosazení standardního obsahu tabulky
Do menu Údržba i do Centra do záložky Mzdy – nastavení, panelu Konfigurace aplikace, byla přidána i další
nová funkce Dosazení standardního obsahu tabulky, která byla realizována již ve verzi 32.02, ale dosud ji
bylo možné spustit jen z příkazové řádky.
Funkce umožňuje dosadit do datového prostředí uživatele celý obsah vybrané tabulky s dodávaným standardním
obsahem, příp. pouze vybraných vět dle hlavní klíčové položky (možný výběr z číselníku). Pro tabulky s
časovou platností navíc funkce umožňuje zvolit dosazení jen aktuálně platných vět. V případě výběru dosazení
celé historie dojde k výmazu tabulky v datovém prostředí a dosazení vět v časové platnosti odpovídající
standardu.
Nově tato funkce umožňuje i dosazení vět z tabulek obsahujících memopoložky a tabulek Platových postupů
(TPLASKU, TPOS a TROZTAR).
Pro dosazení platových tabulek platí následující pravidla:
1. Dosazení je možné pouze prostřednictvím výběru tabulky Platové postupy (TPOS). Při výběru tabulek
TROZTAR a TPLASKU program na tuto skutečnost upozorní hlášením:
"Standardní obsah tabulek platových postupů lze dosadit pouze prostřednictvím tabulky Platových postupů
(TPOS)."
2. K aktualizaci platových tabulek dojde pouze v případě, že je v souboru Nastavení pro platové postupy
(TNPOS) v položce Převzít standard platových postupů (STAPLT) hodnota ano. Při tomto nastavení program
automaticky nabízí dosazení platových skupin, které jsou označeny v položce Aktualizace platových skupin
(AKPLSK).
3. V případě, že je v souboru Nastavení pro platové postupy (TNPOS) v položce Převzít standard platových
postupů (STAPLT) hodnota ne, funkce dosazení standardu nepovolí. Na tuto skutečnost program upozorní
hlášením:
"Standardní obsah tabulek platových postupů nelze dosadit dle nastavení v TNPOS."
4. Při výběru tabulky Platové postupy (TPOS) a požadované platové skupiny proběhne dosazení celé sady
vět pro tuto skupinu dle standardního obsahu tabulky TPOS (včetně historie) do tabulek TPLASKU, TPOS,
TROZTAR (v tomto pořadí). V datovém prostředí budou tedy smazány všechny věty platné pro vybranou
platovou skupinu včetně historie a následně budou nahrazeny větami v časové platnosti odpovídající
standardu!
I nadále prostřednictvím této funkce není možné dosazení hodnot z tabulek Popis organizace (TORG), Platné
zákony (TZPR1) a Nastavení PIS (UNPE).
Informace o doplnění, změně, příp. zrušení vět jsou vypsány v protokolu, který je možné vyexportovat do
souboru i archivovat.
Příklad protokolu dosazení jednoho kódu do tabulky odměn (TODM), který v datovém prostředí chyběl:
Soubor pro dosazení standardu: todm
Podmínka pro výběr vět: kod=239
Počet vět ve standardu splňujících zadanou podmínku: 1
Doplněna věta s klíči: kod=239, zapl=09.15.
Doplněno: 1 vět
Změněno: 0 vět
Zrušeno: 0 vět

6

Ma

Magazín VEMA HR

číslo 2/2017

Novely zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů
Schválené změny ZDP v průběhu zdaňovacího období 2017
Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě
Zák. č. 170/2017Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
- účinnost 1. 7. 2017
- změna §35c odst. 1) ZDP
- zvýšení daňového zvýhodnění
- na druhé dítě: z částky 1417,-Kč na 1617,-Kč měsíčně (17.004,-Kč/19.404,-Kč ročně)
- třetí a každé další dítě: z částky 1717,-Kč na 2017,-Kč měsíčně
(20.604,-Kč/ 24.204,-Kč ročně)
Nárok na daňové zvýhodnění
Podle § 35c zákona o daních z příjmů vyživuje-li poplatník ve společně hospodařící domácnosti dítě (nutno
splnit podmínky § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů), má nárok na daňové zvýhodnění „podle počtu
vyživovaných dětí“:
Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení (§
35c a § 35d zákona o daních z příjmů) dohromady.
Výše požadovaného daňového zvýhodnění není závislá na pořadí narozených dětí, ale jedná se o dohodu
poplatníků.
Daňový bonus
Daňový bonus (roční) může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9
alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Minimální mzda je upravena v § 21g zákona o daních z příjmů.
Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle
zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8 a příjmy, které jsou
podle § 38f vyjmuty se zdanění.
Maximální limit pro vyplacení ročního daňového bonusu je 60 300 Kč. Minimální výše pro výplatu daňového
bonusu činí 100 Kč.
Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5 025 Kč
měsíčně, jestliže úhrn příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u
poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy (tj. pro rok pro 2017 částku ve výši 5 500 Kč). Do těchto
příjmů se také nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní
sazby daně.
Změna výše daňového zvýhodnění v průběhu roku 2017
Realizace v programu:
Aktualizované částky daňového zvýhodnění ve výši:
jedno dítě: 1.117,-Kč (beze změny)
druhé dítě: 1.617,-Kč (zvýšení o 200,-Kč)
třetí a každé další dítě: 2.017,-Kč (zvýšení o 300,-Kč)
byly do tabulky Platné zákony (TZPR1) dosazeny se začátkem platnosti obd=07.17 ve funkci Přechod na nový
měsíc (při přechodu do období zpracování 07/2017).
Pro úplnost připomínáme, že u záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti platí i po novele pro období leden až
červen 2017 původní, nezvýšené částky (t. j. 1.117,-Kč na jedno dítě, 1 417 Kč na druhé dítě resp. 1 717 Kč na
třetí a každé další dítě).
Zvýšené částky byly poprvé uplatněny v zúčtování mezd za měsíc červenec 2017. Příslušný rozdíl z lednové až
červnové zálohy bude zaměstnancům dorovnán v rámci ročního zúčtování daně nebo v podaném daňovém
přiznání za zdaňovací období 2017.
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GDPR– Obecné nařízení o ochraně osob. údajů
Nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) nabývá účinnosti 25.
5. 2018. Většina opatření, která z něj plynou, má organizačně metodický charakter, technická opatření, která by
měl řešit aplikační SW, jsou ve výrazné menšině.
GDPR je směrnice, která definuje práva subjektů údajů a povinnosti subjektů, kteří osobní údaje zpracovávají.
Není tedy směrnicí, která by určovala, jaké mají být parametry informačních systémů, aby osobní údaje v nich
zpracovávané byly požadovaným způsobem chráněny.
VEMA se otázkou GDPR intenzívně zabývá, abychom byli včas schopni nabídnout nástroje, které uživatelům
pomohou směrnici GDPR naplnit. Tyto ovšem nepokryjí organizačně metodickou část, jejíž řešení je věcí každé
organizace, jakožto správce příp. zpracovatele osobních údajů.
Některé z nástrojů, které pomohou naplnit technické požadavky GDPR, jsou již nyní součástí systémů Vema:
- auditování a logování,
- bezpečnostní model apod.,
neboť požadavky GDPR často nepřevyšují standard, požadovaný stávajícím zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Vybrané povinnosti, týkající se ochrany osobních údajů, mohou pomoci splnit již existující moduly, např.:
- modul Výběrová řízení, který umožní bezpečně uchovávat životopisy namísto jejich
přeposílání e-mailem
- modul Personalistika, umožňující uchovávat personální dokumenty zaměstnanců.
Co se týká rozsahu technických opatření, přímo ze směrnice GDPR vyplývá, že mají být realizována "s
přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení i k rizikům" (GDPR, článek 25, odst.1.).
Jaká opatření bude VEMA v souvislosti s GDPR realizovat?
1. Připravíme nový modul, který zajistí shodu aplikací s GDPR. Jeho funkcionalita se nyní
specifikuje, nicméně lze říci, že bude:
a. plnit právo subjektů údajů na přenositelnost údajů,
b. plnit právo subjektů údajů na informovanost o evidovaných údajích,
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c. ošetřovat proces "postupného zapomínání" osobních údajů zaměstnanců v souladu s
pomíjením důvodů k jejich uchovávání,
d. v produktovém plánu na začátek roku 2018.
Zatím není jasné, zda bude nutné šifrovat data v databázi. Pokud ano, funkce bude součástí licence tohoto
produktu. Cena produktu prozatím není stanovena.
2. V okamžiku, kdy budou legislativní výklady dostatečně stabilní (důsledně vývoj výkladů sledujeme), sami
kvalifikovaně navrhneme dodatky cloudových smluv a smluv o outsourcingu mezd.
3. Shledáme-li to přínosným, připravíme stručnou obecnou analýzu rizik HR systémů a z ní vycházejících
metodik, která pomohou zákazníkům vyřešit organizační část povinností.
4. V říjnu proběhnou v Praze (19. 10.) a v Brně (18. 10.) semináře připravené společně s renomovanou
právnickou kanceláří ROWAN LEGAL, kde dopady GDPR na HR systémy vysvětlíme a detailněji
nastíníme, jaká technická opatření připravíme. Rovněž vysvětlíme nutná organizační opatření a principy změn
ve výše zmíněných smlouvách. Termíny budou v brzké době publikovány na zákaznickém webu.
Závěrem si dovolujeme upozornit, že na našem zákaznickém webu pro vás publikujeme seriál na téma GDPR,
kde k tomuto tématu postupně zveřejňujeme podstatné informace.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě
Rekapitulace legislativních změn v roce 2017




novela č. 168/2017 Sb., účinná od 1. 7. 2017, jejichž obsahem bylo zejména:


snížení počtu skupin platových tarifů pro odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě z
celkových devíti na šest



změna maximální částky výše zvláštního příplatku podle § 8 odst. 2 (od 1.7.17 je max. výše 5 000 Kč)

dle návrhu novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., která by měla být účinná od 1. 11. 2017, jejichž obsahem
by mělo být zejména (stav návrhu zveřejněný dne 19.9.2017):
 změny platových tarifů u platových skupin mimo zdravotnictví
 zrušení platové skupiny lékaři ČSSZ, tato platová skupina bude mít společnou platovou skupinu lékaři
dle odst.6
 rozdělení platové skupiny zdravotníci a sociální pracovníci, nově opět dvě platové skupiny


zdravotničtí pracovníci - odst.4



pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci - odst.5, písm.a)



zdravotničtí pracovníci Ministerstva obrany, Armády ČR,… - odst.5, písm.b)

 rozdělení platové skupiny základní, nově


základní – odst.1



základní u poskytovatele zdravotních služeb – odst.2

 zvýšení maximálně možného příplatku za práci ve ztíženém prostředí dle § 7 NV na nový rozsah 400
Kč – 1 800 Kč měsíčně
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 zvýšení maximálních výší Zvláštního příplatku v § 8 NV
skuprac

zvlmin

Zvlmax

skupract

1

400

1 300 I. skupina

2

600

2 500 II. skupina

3

1 000

5 000 III. skupina

4

1 500

7 500 IV. skupina

5

2 000

10 000 V. skupina

 změny v Příloze č. 8 Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek


novela Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., která by měla být účinná od 1. 1. 2018, jejichž obsahem by mělo být
zejména: (k datu 19.9.2017 není zatím zveřejněn ani návrh novely NV)
 Zvýšení platových tarifů u zaměstnanců ve zdravotnictví

Nastavení pro platové postupy v programu
V aplikaci PAM se změny platových tabulek projevují úpravou:
- Tabulky platových skupin (TPLASKU)
- Tabulky platových postupů (TPOS)
- Tabulky rozpětí tarifů (TROZTAR)
a to ve všech standardech
V červnu byly tyto tabulky sjednoceny pro všechny standardy, aby bylo možné automatizovat změny platových
tarifů na základě změny nařízení vlády, na základě uživatelského nastavení, automaticky převodem do nové
verze nebo mikropřevodem v aktualizaci.
Pro nové tabulky platových postupů již nebudou k dispozici csv soubory.
Převod do verze automatizovaně upraví soubory:
- Tabulky platových skupin (TPLASKU)
- Tabulky platových postupů (TPOS)
- Tabulky rozpětí tarifů (TROZTAR)
a to dle uživatelského nastavení v souboru Nastavení pro platové postupy (TNPOS), který byl nově vytvořen
již v červnu 2017 ve verzi 32.02.
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Nastavení položek v souboru pro uživatele, kteří požadují dosazení tabulek dle standardu:



Převzít standard platových postupů (STAPLT)=ANO
Aktualizace platových skupin (AKPLSK) = vybrané platové skupiny, které se budou aktualizovat

Upozorňujeme, že při tomto nastavení budou vždy aktualizovány vybrané platové skupiny dle standardu
včetně historie. Toto nastavení tedy nedoporučujeme uživatelům odměňujícím v rámci rozpětí.
Aktualizace platových tabulek na základě novely NV bude v budoucnu v programu probíhat výhradně na
základě nastavení v tomto souboru.
Po převodu do nové verze a kontrole, zda se do souborů TPLASKU, TPOS a TROZTAR promítly požadované
změny, lze tisknout sestavu Platový výměr (S28, S67) již ve stavu zpracování "B" měsíce, který předchází
měsíci zvýšení platových tarifů (nejbližší 10.17)
Nastavení položek v souboru pro uživatele, kteří odměňují dle NV, ale nemají tabulky v souladu se
standardem a pro ostatní uživatele:
 Převzít standard platových postupů (STAPLT)=NE
Při tomto nastavení nebude docházet k aktualizacím platových tabulek

Tipy na ovládání systému
Centrum - záložky Mzdy a Mzdy hlavní
Do záložek Mzdy a Mzdy hlavní byly doplněny odkazy na postupy zpracování jednotlivých oblastí výpočtu
mezd směřující do dokumentace.
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Dále byly doplněny odkazy na nové funkce:
Oznámení kvalifikovaného certifikátu ELD
Oznámení kvalifikovaného certifikátu RNP
Do záložky Mzdy nastavení byly přidány odkazy na nové soubory:
Podání certifikátu ELD
Podání certifikátu RNP
a novou funkci Dosazení standardního obsahu tabulky.
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Ošetření chybného přepsání časově závislých formulářů
Z důvodu často se opakující chyby, kdy uživatel přepíše historii věty, která má vliv na výpočet,
aktuálními údaji bez nastavení přepočtu, tzn. opravy věty typu:
1. změna údajů ve větě se Začátkem platnosti<1.den období zpracování,
2. změna položky Začátek platnosti, který je menší než období zpracování na datum, které je větší
než 1. den období zpracování,
v programu nově nabídneme možnost vytvoření věty se začátkem platnosti od 1. dne aktuálního
období zpracování.

Při výběru volby Založit nový záznam k DD.MM.RRRR program automaticky uloží nový záznam s
novým ZAPL=DD.MM.RRRR a starý záznam ponechá beze změny.
Pokud uživatel chce skutečně upravit minulost, program nabídne stejně jako dosud dialog s možností
nastavení přepočtu.

Pro skupinové operace bylo chování ponecháno beze změn.
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Docházkový systém

Docházkový systém dříve či později potřebuje každá firma.
Vyřešte kontrolu docházky snadno a efektivně pomocí
elektronického docházkového systému.
Potřebujte sledovat příchody a odchody zaměstnanců? Chcete mít přehled, kolik času stráví v práci? Každá
firma dříve či později řeší kontrolu docházky. Kvalitní kontrolní systém umožňuje lépe sledovat efektivitu a
produktivitu práce, také pomůže se správným řešením mezd.
Časy, kdy firmy zapisovaly příchody a odchody do knihy nebo používaly „píchačky“, jsou dávno minulostí.
Díky moderním technologiím můžete docházkový systém vyřešit mnohem snadněji.

Elektronický docházkový systém
Elektronický docházkový systém Vema je moderním nástrojem pro evidenci docházky zaměstnanců. Technická
zařízení evidují příchody a odchody zaměstnanců, intranetová aplikace Docházka pak v souladu s platnou
legislativou data sbírá, zpracovává a eviduje. Výsledné údaje lze následně zpracovávat přímo v aplikaci Vema
Mzdy. Docházkový systém lze však používat i samostatně.

Výhody elektronického docházkového systému


Šetří čas
Docházkový systém eviduje docházku za vás. Výsledkem jsou přehledné tabulky. Systém lze také propojit se
mzdovým systémem.



Šetří peníze
Kvalitní a přesná evidence docházky umožňuje snížit mzdové náklady.
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Je efektivní

Máte vždy k dispozici přesné údaje o docházce zaměstnanců.


Kontrola v reálném čase
Docházkový systém vám dává možnost v reálném čase kontrolovat, kdo je na pracovišti.



Přehledné podklady pro mzdy
Elektronický docházkový systém lze také rovnou napojit na mzdový systém. Každý měsíc tak máte precizní
podklady pro řešení výplat.

Jak elektronický systém kontroly docházky funguje?
Technologie jdou neustále dopředu a možností je celá řada. Vždy záleží na tom, co přesně konkrétní firma
potřebuje řešit. Chcete pouze podklady pro přípravu mezd? Pak si vystačíte s terminálem a čipovými kartami.
Vlastníte přísně střežený provoz? Evidenci docházky lze propojit s bezpečnostními prvky.
Moderní biometrické docházkové systémy dovedou například snímat otisky prstů či duhovky.
Docházkový systém nejčastěji realizujeme právě formou čipových karet. Zaměstnanec se při
příchodu/odchodu registruje kartičkou u terminálu. Nabízíme ale také plně virtuální řešení. Terminál je
v takovém případě nainstalovaný přímo v počítačích pracovníků. Na terminálu lze nastavit až 10 tlačítek pro
různé situace (například dovolená, služební cesta, přestávka na oběd a další).
Docházku standardně zaokrouhlujeme na řády minut či hodin, podle potřeb konkrétní firmy. Docházkový
systém Vema lze napojit na mzdový systém a ušetřit tím čas strávený administrativou. Přesná evidence
docházky vede k lepšímu využívání pracovní doby!

Závěrem
Pevně věřím, že jste si v našem magazínu našli řadu informací, které Vám pomohou při Vaši práci. Další číslo
magazínu pro Vás připravíme, jakmile bude dostatečné množství novinek a změn.
Jménem celé naší společnosti Vám přeji krásné podzimní dny.

Bc. Radek Beránek
vedoucí konzultant Vema HR
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