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Moderní HRM systém: 
Úspora administrativy se vyplatí

Dobrý personalista vám nevyroste přes noc. Když už ho máte, měli byste ho 
vytěžovat tak, aby přinášel synergii lidskému potenciálu vaší firmy a zvyšoval 
tak jeho výkon.

Jenže: Zbude takovému dobře placené-
mu HR manažerovi na skutečné hledání 
efektivity v lidech vůbec čas? Víte o tom, 
že je zavalen administrativními povin-
nostmi?

Moderní HRM systém musí podporo-
vat kompletní cyklus práce personalisty, 
od výběrových řízení a náborů s au-
tomaticky generovanými pracovními 
smlouvami, mzdovými výměry a dalšími 
dokumenty potřebnými pro nástup. 
V průběhu pracovněprávních vztahů se 
využívá zejména podpora pro vyžádání 
a evidenci pracovních pomůcek, prů-
běžné sledování požadavků na zdravot-
ní prohlídky, povinná školení, sledování 
vzdělávání zaměstnanců, pravidelná 
hodnocení navázaná na odměny 
a systém benefitů, mzdové a platové 
postupy atd. HRM systémy už dávno 
nejsou jen soupis platových tabulek.

TrEnd číslo jEdna: 
ModulariTa
Každý z požadavků na personální práci 
je obsluhován v jiném modulu a mnoho 
firem ošetřuje tyto procesy a evidence 
v různých informačních systémech. Pro-
pojení dat pak bývá někdy Achillovou 
patou implementace systému nového. 
Mnoho firem již základní personální 
funkce (minimálně mzdy a platy) řeší 
uvnitř svého vlastního ERP. Potřebují už 
jen komplementární, snadno propojitel-
né nástroje navíc.
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Pokud uvažujete o nějakém perso-
nalistickém systému, rozhodně musí 
být HRM systém vždy v perfektním 
souladu s aktuální platnou legisla-
tivou. To znamená, že bez kvalitní 
podpory ho nemůžete dlouhodobě 
provozovat.

docházka – jak důlEžiTá jE 
jEjí EvidEncE?
Povinností zaměstnavatele je stanovit 
každému zaměstnanci rozvrh směn 
a seznámit jej s ním.

K tomu je zapotřebí docházkový 
modul, který musí umožnit komfortní 
sestavení rozvrhu směn pro jednotli-
vé zaměstnance a pracovní skupiny, 
na základě požadavků na kapacitu 
a skladbu profesí, při respektování 
zákonných limitů, plánovaných dovo-
lených a dalších překážek v práci.

Zaměstnanci, kteří tráví většinu 
pracovní doby u zákazníků a na 
zahraničních pracovních cestách, 
mohou pořizovat docházkové zázna-
my prostřednictvím „smart“ telefonů. 
Vedle terminálů zákazníci často poža-
dují alternativní způsoby pro evidenci 
docházky, mezi které patří zadání 
docházky ve web aplikaci, automatic-

ké generování docházky podle směn 
nebo také pomocí biometrie.

MobiliTa – ano, či nE?
Užívání chytrých mobilních telefonů 
a tabletů pro pracovní účely je „trendy“. 
Zaměstnanci chtějí k firemnímu infor-
mačnímu systému přistupovat i mo-
bilně, u některých firem je to dokonce 
životní nutnost (firmy s terénní prací, 
obchodníci, autodoprava apod.). Pro 
firmy ale znamená užívání mobilních 
zařízení celou řadu bezpečnostních 
rizik – musíte mít kvalitní nastavení 
bezpečnostních a administračních 
procesů, a to zabere čas a peníze. Ne-
chat si ohrozit celofiremní informační 
systém mobilními zařízeními zaměst-
nanců, kteří je využívají k pracovním 
i soukromým aktivitám, je nepřípustné. 
Proto se rozhodně vyplatí uvažovat 
jen o systémech, které mají vyřešeny 
bezpečnostní aspekty užívání mobil-
ních zařízení.

jEdna čipová karTa uMí 
spousTu věcí a jE „in“
Nejčastěji se lze setkat s využitím 
čipových karet pro řízení fyzického 
přístupu v rámci přístupových systémů 

místností a budov. Převážně se využívá 
bezkontaktní RF komunikace posky-
tující základní identifikační funkci. 
Identifikační funkci čipové karty je 
dále možné využít v docházkových 
systémech pro evidenci pracovní doby 
a jejího přerušení, v systémech pod-
nikového stravování pro objednávání 
a výdej stravy včetně bezhotovostního 
nákupu a pro evidenci čerpání různých 
zaměstnaneckých výhod.

Náročnější oblast tvoří využití kryp-
tografických možností čipových karet. 
Jedná o řízení logického přístupu 
k informačním a komunikačním systé-
mům na základě silné autentizace, dále 
o vytvoření zaručeného elektronického 
podpisu a v neposlední řadě o šifrování 
a dešifrování.

Pokud si budete vybírat HRM systém, 
hledejte hlavně naplnění funkcí, které 
vaše podnikové procesy dobře obslou-
ží. Rozhodně to musí být systém mo-
dulární, variabilní pro mobilní použití, 
legislativně aktualizovaný a technicky 
dobře kompatibilní s vašimi systémy. 
Kvalitní podpora je naprostou samo-
zřejmostí.
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