
FORUM FORUM
www.HRforum.cz září  201212 13

IN
ZE

RC
E

Dodavatelů informačních systému pro personalisty je na českém trhu zhruba 

padesátka. V následující tabulce vidíte seznam vybraných poskytovatelů, kteří se 

rozhodli využít nabídky prezentace. Naleznete zde i popis jejich produktů s jejich 

hlavními výhodami. Věříme, že vám přehledná tabulka pomůže v orientaci ve 

spletité džungli produktů a nabídek.

Inovační vzdělávací 
nástroje  

v mechatronice  
a biomechatronice

Náplní projektu je transfer know-how v  ob-
lasti mechatronických kurzů ze Slovinska 
do  České republiky a  rozšíření vzdělávacího 
programu o  kurzy Biomechatroniky zamě-
řené na  využití mezioborových kompetencí 
v sektoru zdravotnictví.

Projekt je realizován v  konsorciu part-
nerů: STROJCAR (žadatel), DC VISION 
(koordinátor), Šolski center Ptuj ze Slovin-
ska, ZTS – Centrum rozvoje technologie 
struktury regionu Riesa-Grossenhain v  Ně-
mecku a Rekvalifikační centrum Opava s.r.o.

Projekt je zaměřen na rozvoj meziobo-
rových znalostí a  dovedností zaměstnanců 
v technických profesích. Kurz „mechatronika“ 
kombinuje odborné dovednosti v mechanice, 
elektronice, pneumatice a hydraulice. Partneři 
projektu podporují zvyšování kvality a inova-
ce v oblasti odborného vzdělávání a odborné 
přípravy prostřednictvím rozvoje a předávání 
nového přídavného tréninku zaměřeného na 
biomechatroniku, a to konkrétně na její vyu-
žití v mezioborových kompetencích v oblasti 
zdravotnických pomůcek.

České strojírenské firmy jsou většinou za-
měřeny na automobilový průmysl a  kombi-
nace mechaniky a  elektroniky by takovýmto 
firmám měla otevřít nové perspektivy. Bio-pří-
davný modul by měl inspirovat marketingová 
oddělení, aby se podívala na nové segmenty 
trhu, přijímala více odborníků se zkušenostmi 
z jiných disciplín.

Závěrem projektu proběhne 12.  září 2012 
v Ostravě konference pro strojírenský průmysl.

Sledujte webové stránky projektu: 
www.biomechatronics.eu
Tento projekt byl realizován za finanční pod-

pory Evropské unie. 
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně 

autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory 
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá 
za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Název firmy Logo Webové stránky Popis produktu Specifické výhody produktu Kontakt

P&I Personal&In-
formatik, s.r.o.

www.pi-ag.com
www.pi-ag.sk

P&I LOGA: Mzdy / Cestovní ná-
hrady / Organizace a lidé / Pláno-
vání nákladů / Nábor / Hodnocení 
a rozvoj / Vzdělávání / Docházka / 
Plánování personálu / Self Service / 
El. archiv a osobní složky

Multilegislativnost (11 zemí EU) 
/ Mnohojazyčnost / Komplexní 
reporting / Schvalovací pro-
cesy / Batch Jobs / Workflow / 
Archivace

ttildi@ 
pi-ag.com

KELOC CS, s.r.o. www.keloc-software.cz

KelSQL:  kompletní zpracování 
mzdové agendy / evidence vzdě-
lání, znalostí, školení, lékařských 
prohlídek aj.

Plnohodnotné propojení se 
systémem KelSQL (komplexní 
řešení pro firmu) / Možnost 
volby modulů podle potřeb

Imramovsky@
keloccs.cz

MMI, s.r.o. www.mmi.cz 

HR plus: webový HR portál, se kte-
rým udržíte HR procesy pod kont-
rolou /  sdílíte bezpečně informace 
s manažery a zaměstnanci

běží samostatně i nad vaší 
personalistikou / volné modu-
ly i celé řešení / nastavitelný 
podle vašich požadavků

fmika@ 
mmi.cz

OKsystem s.r.o. www.oksystem.cz
www.okbase.cz

OKbase: software pro řízení 
lidských zdrojů / Personalistika, 
Docházka / Mzdy a platy / Stravová-
ní / a další

jednoduché ovládání / přístup 
přes internet / trvalý soulad 
s legislativou / rozšiřitelnost / 
bezpečnost

medricky@ 
oksystem.cz

LMC www.lmc.eu
Lídr českého elektronického trhu 
práce / provozovatel nejznámějších 
portálů Jobs.cz a Prace.cz

Poskytovatel  řešení a pora-
denství v HR /  systém pro 
správu náboru LMC G2 / 
Psychometrie on-line...

silvia.petty@ 
lmc.eu

Microsoft Česká 
republika www.microsoft.cz

Microsoft SharePoint: modulární 
systém / v řádu hodin se přizpůsobí 
požadavkům organizace

Zabezpečená komunikace pro 
každého zaměstnance pro-
střednictvím svých osobních 
webových stránek

Linda Valova
a-livalo@ 
microsoft.com

Flux, spol. s r. o. www.flux.cz

FLUXPAM 5: Personalistika / 
Organizační struktura / Vzdělávání 
/ Výběrové řízení / Hodnocení 
zaměstnanců

Splňuje požadavky tzv. velké 
personalistiky a využívá stan-
dardizovaných číselníků

kolarova@ 
flux.cz

Nugget SW s.r.o. www.nuggetsw.cz
NUGGET: Kompletní HR systém / 
moduly HR / PERSONALISTIKA / 
MZDY / ZAMĚSTNANECKÝ PORTÁL

Individuální péče o naše 
zákazníky / Možnost OUT-
SOURCINGU mezd fy Nugget 
SW s připojením ON-LINE

pavel.starek@
nuggetsw.cz

ARC Consulting  
Czech Republic, 
s.r.o. 

www.arc-consulting.cz

Oracle PeopleSoft HCM: komplex-
ní HR systém vč. českých mezd
Oracle Fusion HCM: nástupce 
všech HR řešení Oracle

Kompletní  HR agenda, pro 
velké organizace i s působností 
v zahraničí / lokalizační balíč-
ky pro různé země

lenka.posvecova@
arc-consulting.cz

Elanor spol. s r.o. www.elanor.cz

Elanor Global Java Edition
Základní personalistika a mzdy 
/ kvalifikace / nábor / benefity / 
docházka

webový přístup / multilan-
guage / přístup pro managery / 
elektronická výplatní páska

jana.slikova@
elanor.cz

Přehled vybraných dodavatelů HRIS

SOFTWARE PRO 
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Na Pankráci 125  140 21 Praha 4  tel: 236 072 111
e-mail: info@oksystem.cz  www.oksystem.cz
Spojujeme soft ware, technologie a služby

Docházka
Evidence pracovní doby zaměst-
nanců

Personalistika
Evidence údajů o zaměstnancích, 
pracovních pozicích a organizační 
struktuře

Mzdy a platy
Mzdová agenda v souladu  
s platnými právními předpisy

Stravování
Objednávky jídel a nápojů, které 
organizace pro své zaměstnance 
zabezpečuje

Správa čipových karet
Správa čipových karet vydáných pro 
docházkový nebo přístupový systém, 
stravování nebo jiný účel

Správa systému
Konfi gurace, administrace a audit 
celého systému

Více informací naleznete na www.okbase.cz

škrtnutá loga nevyjdou dobře v tisku, 
mají malé rozlišení, ostatní jakž takž


