HR plus EVP - Elektronické výplatní pásky
online
Navrhované řešení je aplikací modulárního systému HR plus zajišťující bezpečnou distribuci
elektronických výplatních pásek (EVP) v pdf formátu.





Je nezávislé na používaném mzdovém systému.
Je nepřetržitě dostupné jako služba v cloudu.
Zajišťuje uživatelům přístup kdykoli a odkudkoli pomocí internetového prohlížeče.
Umožňuje rozšíření o další funkcionalitu.
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Aplikace umožňuje administrátorovi nahrávat kmenová data zaměstnanců a
nastavovat přístupy (účty a hesla).
Aplikace umožňuje administrátorovi nahrávat zipovaný soubor EVP.
Aplikace ukládá jednotlivé EVP do interního datového úložiště (Object Storage
kompatibilní s Amazon S3 API) nebo přímo do databáze.
Aplikace zpřístupňuje jednotlivé EPV uživatelům na základě nastavených pravidel
(vazba na osobní číslo).
Aplikace může posílat emailem notifikace - informace o zpřístupnění nové EPV.
Uživatel si zobrazuje aktuální případně historické EVP po přihlášení do aplikace.
Uživatel může přímo z aplikace poslat emailem dotaz k EVP pracovníkům HR
útvaru.
Uživatel může přímo v aplikaci ohlásit změnu svého bankovního účtu.
Uživatel může přímo v aplikaci ohlásit další změny souvisejících údajů (srážky,
exekuce apod).

Přínosy řešení
Přínosy elektronických výplatních pásek jsou jak ekonomické, tak praktické. Tisky pásek
jsou náročné finančně i časově. Řada zaměstnanců si papírové výplatní pásky vůbec
nevyzvedává a tisknou se zbytečně. Nevyzvednuté papírové výplatní pásky je třeba
skartovat a o skartaci pořizovat záznamy, protože obsahují citlivá data.
Zavedení elektronických výplatních pásek přináší úsporu času i energie, konkrétně





úsporu finančních prostředků za nákup papírových výplatních pásek
úsporu finančních prostředků za nákup a údržbu technických a provozních
prostředků pro zajištění jejich tisku
snížení pracnosti související s jejich předáváním všem zaměstnancům
zefektivnění přístupu zaměstnanců k informaci o mzdě a o provedených srážkách

Děkujeme za Váš zájem o naše řešení
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Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím společnosti MMI. Žádná část
dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického,
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