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Řešení pro zefektivnění 
řízení firmy
SONEF, verze 1.1
kategorie: Podnikový software
komix
www.komix.cz

přihlašovatel: komix
www.komix.cz
výrobce

Komplexní řízení 
 lidských zdrojů
OKbase 2.5
kategorie: Podnikový software
Oksystem
www.oksystem.cz

přihlašovatel: Oksystem
www.oksystem.cz
výrobce

Použití produktu: okbase slouží jako modulární informační systém, který zahrnuje volitelné moduly pro personalistiku, mzdy a platy, 
docházku, stravování, správu identifikačních čipových karet a modul pro správu systému. všechny moduly pracují nad jednotnou datovou 
základnou. díky použité technologii je možné škálovat velikost systému v širokých mezích – od samostatného notebooku až po celopodni-
kový systém. vícevrstvá architektura plně podporuje cloud computing, přístup uživatelů přes internet a mobilní telefon.

Popis produktu: produkt obsahuje komponenty personalistika (umožňuje evidovat a spravovat personální údaje o zaměstnancích, pra-
covních pozicích a organizační struktuře), Mzdy a platy (provádí kompletní zpracování mzdové agendy v souladu s platnými právními 
předpisy), docházka (je nástrojem pro evidenci pracovní doby zaměstnanců), stravování (slouží k objednávce a výdeji jídel a nápojů pro 
zaměstnance), správa čipových karet (slouží k personalizaci a správě čipových karet, které jsou vydány pro docházkový nebo přístupový 
systém, stravování nebo jiný účel). konfigurace, administrace a audit celého okbase jsou pak možné z komponenty systém.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 � systém nové generace – „vše v jednom“
 � jednoduché a přátelské ovládání
 � soulad s legislativou
 � práva uživatelů
 � přístup přes internet a mobilní telefon 

(smartphone)
 � rozšiřitelnost systému

Záruka: po celou dobu trvání licence s podpo-
rou má zákazník nárok na aktualizaci, telefonic-
kou podporu, školení a další výhody

Cena (bez DPH): 
od 300 kč za licenci 
za modul/za zpraco-
vaného uživatele

Použití produktu: aplikace sonef pokrývá komplexně životní cyklus schvalování dokumentů. Jedná se o jednoduchý nástroj, který 
usnadní administrativu a urychlí vznik a schválení dokumentu. Je vhodný zejména pro komplikovanější a víceúrovňové schvalování. ne-
musíte dokumenty posílat e-mailem, a šetříte tak čas i diskový prostor poštovního serveru.

Popis produktu: webová aplikace, která umožňuje efektivní a pružnou elektronizaci schvalovacích procesů ve společnosti. klíčovou 
vlastností je snadné vytváření nových schvalovacích formulářů včetně grafického návrhu schvalovacích procesů, a to od jednoduchých, 
jako je schválení dovolené, až po složitější, jako jsou smlouvy nebo nabídky včetně hodnocení jejich rizikovosti. do vstupních podmínek ří-
dících průběh schvalovacích procesů mohou vstupovat výpočtová pole, číselníky atd. schvalující vidí reakce ostatních schvalovatelů, což 
podstatně zefektivňuje komunikaci.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 � akcelerace procesů – automatická nominace schvalovatelů podle podpisového řádu
 � aktuálnost informací – reagujete vždy na aktuální revize ostatních účastníků schvalování
 � transparentnost procesů – výsledek schvalování zachycen ve schvalovacím protokolu, schvalování je tak v souladu s certifikovanými fi-

remními procesy (iso)
 �  práce s riziky u smluv a objednávek – 

schvalovatel je informován o míře rizika 
plynoucího ze schválení dokumentu

 �  bezpečnost informací – přístup uživa-
telů podle práv zamezuje úniku citlivých 
informací

 �  nezávislost na dodavateli – schvalovací 
procesy lze vytvářet bez pomoci it spe-
cialistů přímo v grafickém editoru apli-
kace

 �  žádná instalace (webová aplikace) – sní-
žení provozních nákladů, rychlejší im-
plementace

Cena (bez DPH): podle používané konfigu-
race (standardní implementace ve středně 
velké společnosti do 50 uživatelů od 
60 000 kč)


