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HR plus UNI – vedení lidí v cloudu

Zapojte snadno a bezpečně manažery i zaměstnance do
zpracování společných úloh při vedení lidí! Ponechte si
přitom svůj osvědčený software na mzdy a personalistiku.
HR plus UNI je optimálním řešením pro
malé a střední organizace. Zbaví
personalisty, manažery a ostatní
zaměstnance zbytečné administrativy a
pracného dohledávání informací.
Zaměstnancům zajistí bezpečný a
snadný přístup k jejich informacím.
Liniovým manažerům poskytne
intuitivní nástroje usnadňující vedení
jejich týmu.

Základní vlastnosti řešení
Propracované aplikační moduly pro
podporu HR procesů
Zpřístupnění veškerých údajů a
aplikací manažerům a zaměstnancům
podle rolí
Vestavěný mailing zajišťuje notifikaci
významných událostí
Uživatelsky nastavitelné workflow
Automatické doručení emailů a
pozvánek do MS Outlook
Okamžité výstupy uživatelem
zvolených údajů do souboru MS Excel
Modul správy pro uživatelské
nastavení systému

Všestranné využití
Řešení HR plus INI je dlouhodobou
praxí osvědčené, technologicky
robustní a uživatelsky snadno
ovladatelné řešení navržené pro
podporu všech oblastí práce s lidmi.
HR plus UNI pokrývá všechny klíčové
oblasti personální práce malých a
středních organizací. Jednotlivé moduly
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mohou být nasazeny buď „jak jsou“ na
základě „nejlepší praxe“, nebo
nastaveny na míru specifickým
potřebám organizace.

Aktuálně dostupné moduly
Karta zaměstnance
Vedení týmu
Personalistika bez papírů
Absence
Nároky na dovolenou
Docházka a plánování směn
Personální administrativa
Organizační údaje a systemizace
Zpracování mezd
Elektronické výplatní pásky
Pracovní cesty
Nábor
Motivace a odměňování
Hodnocení výkonu
Vzdělávání
Plánování nástupců

Hlavní přínosy řešení
Osvědčené, přednastavené řešení
přináší do organizace „nejlepší praxe“
Hromadné operace nad více záznamy
šetří čas
Všechny potřebné funkce k dispozici
již ve standardu
Funguje v cloudu jako služba,
nevyžaduje investice ani další
provozní náklady

Snadné ovládání
Spouštění odkazem v internetovém
prohlížeči
Jednoduché ovládání pomocí ikon
s vysvětlivkami – „tooltips“
Vestavěná online nápověda
Operace nad jednotlivými záznamy i
nad vybranou skupinou záznamů
Jednoduché nastavení oblíbených
položek na úvodní stránku
Snadné i pro příležitostné uživatele
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Ekonomicky výhodné řešení
HR plus UNI dokáže převzít data
z vašeho software na mzdy a
personalistiku a předávat zpět
podklady pro mzdové zpracování. Váš
osvědčený software na mzdy a
personalistiku můžete i nadále požívat
společně s HR plus UNI.

Cenové plány HR plus UNI
Cena řešení HR plus UNI je dána
cenovým plánem. Jednotlivé cenové
plány odpovídají počtu zaměstnanců v
organizaci. Každý zaměstnanec může
být uživatelem a mít přístup podle
jedné nebo několika rolí. Všechny
cenové plány zajišťují možnost
využívání veškeré aktuálně dostupné
funkcionality řešení.
Nastavení HR plus UNI
Základní nastavení HR plus UNI a jeho
prvotní naplnění údaji zákazníka je
poskytováno formou balíku služeb
Rychlý start v rozsahu 3 člověkodnů.
Výstupem balíku služeb Rychlý start je
běžící systém s vyškolenými klíčovími
uživateli a s přístupem pro všechny
zaměstnance.

Cloudové řešení HR plus UNI
Řešení HR plus UNI je poskytováno
malým a středním organizacím do 1000
zaměstnanců formou služby v cloudu.
Využívání služby v cloudu pro
zákazníka znamená, že
odpadají náklady na servery,
instalace a podporu IT útvarem
všem uživatelům v organizaci
stačí pro práci s HR plus UNI
internetový prohlížeč
celé řešení je provozováno na
zabezpečených serverech v
profesionálních datových
centrech

Řešení HR plus UNI je přednastavené
na základě zkušeností a nejlepší praxe,
což umožňuje uvedení do provozu
během několika dnů či týdnů.
Nastavování dalších aplikací může
probíhat agilně podle priorit zákazníka,
aniž by došlo k narušení rutinního
provozu.
Více o možnostech řešení HR plus UNI
se můžete dozvědět na stránkách
http://www.hrplus.cz/ .
Pro organizace nad 1000 zaměstnanců
je řešení poskytováno pod názvem HR
plus Enterprise volitelně v cloudu nebo
on premise. Nastavení formou
standardní kaskádové implementace
včetně předimplementační analýzy
vedené formou projektu.
Informace pro organizace s více než
1000 zaměstnanci najdete na
http://www.mmi.cz/cs/produktydetail/hr-plus
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