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Trendy v interních průzkumech

Digitalizace HR se stává samozřejmostí
Není pochyb, že doba s covidem-19 popohnala změny, které dřímaly v lůně řady oblastí. Markantní to je třeba ve školství, kde se distanční výuka pod tlakem okolností raketově rozjela a
brzdy, které tomu předtím bránily, zmizely. Symbolem digitalizace ve firmách se stal home
office, který přitom ani není v zákoníku práce upraven. Zrychlily i všechny projekty a práce,
které se týkají digitalizace HR procesů.
Pravda, už před koronavirovou dobou se digitalizace a robotizace v HR hojně skloňovala, mnohé společnosti se do ní pustily, ale nyní tato aktivita nabrala na síle i rychlosti. A je
dobře, pokud to, co klade nároky na administrativní a manuální úkony, svěříme aplikacím
a robotům. Zvětší se tak prostor pro skutečnou a strategickou práci s lidmi a s byznysem.
Ostatně ten velký krok, který HR loni a letos učinilo v digitalizaci, potvrdily projekty,
které společnosti letos poslaly do soutěže HREA Award (o nejlepší personální projekt), kterou
organizuje People Management Forum. Témata jako digitální nábor, chatboti v recruitmentu
a onboardingu či dokonce zdigitalizovaný průzkum spokojenosti zaměstnanců a pestrá škála
řešení online vzdělávání nebo postupů, jak lidi na dálku motivovat a podporovat, se jako červená nit táhla napříč více než třemi desítkami přihlášených projektů do této prestižní soutěže.
Také na podzimní HR konferenci „Krize jako příležitost: Lidé vs technologie v nové době
HR“, která běžela kvůli nouzovému stavu v online režimu, se většina vystoupení zaměřovala
na sdílení zkušeností s digitalizací v HR a na práci s daty. Být digitální je trend a je to i sexy!
A díky tomu bude HR i strategickým partnerem, což je nesmírně důležité.

Alena Kazdová, šéfredaktorka HR forum
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Budoucnost HR systémů je v automatizaci a digitalizaci
Skupina Elanor působí na českém a slovenském trhu od roku 1991. Během této doby se stala jednou z nejvýznamnějších
společností dodávajících informační systémy pro oblast lidských zdrojů a zároveň jednou z prvních společností, která své služby
rozšířila i o mzdový outsourcing (postupně do celého regionu CEE). V současnosti skupina Elanor sídlí v České a Slovenské
republice a dále v Polsku, Rusku, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, Srbsku a Ukrajině. Centrála skupiny Elanor je držitelem
certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, v současnosti probíhá certifikační proces s plánem dokončení certifikace všech
poboček skupiny do konce roku 2020.

V

Elanoru se nikdy nebáli výzev. Ať už jde
o průběžnou implementaci náročných
legislativních změn nebo vývoj aplikace v souladu s posledními HR trendy, Elanor
byl vždy schopen nabídnout řešení, které pro
zákazníky znamenalo přínos a umožnilo jim
věnovat se svému byznysu. Ptáme se Ondřeje
Kolaříka, ředitele divize Delivery.
Jak se v Elanoru staví k současné
pandemii COVID19?
EGJE je komplexní HR systém, obsahuje sadu
nástrojů pro zastřešení celé HR agendy od vypsání výběrového řízení, přes zpracování personalistiky, komplexní evidenci docházky až
po očekávanou funkcionalitu výpočtu mezd.
Kromě toho obsahuje rovněž agendu nadstavbové personalistiky ve složení cestovní příkazy,
benefity, hodnocení, vzdělávání, GDPR a třeba
i evidenci pracovních pomůcek a BOZP včetně
souvisejících kompetencí.
Velmi důležitou součástí je podchycení
legislativní podpory systému (4 standardní
aktualizace ročně), možnost práce s daty do
minulosti i plánovat do budoucna.
Dále obsahuje velmi propracovaný výběrový
aparát včetně možnosti jednoduchého exportu
dat do formátu MS Office.
Vnímáte v souvislosti s pandemií
významné změny v požadovaných
funkcionalitách?
Již před pandemií mnoho zákazníků požadovalo elektronizaci dat, samotná pandemie pak
odstartovala tlak na vyšší elektronizaci prakticky všech agend. I tam kde bylo dříve nutné
podepisovat a obíhat dokumenty fyzicky, je

TEXT: RADEK TAPTIČ

Evidujeme však také zvýšenou poptávku po
HR portálu, kde si může zaměstnanec prohlížet svá osobní data, podívat se na svůj výplatní
lístek, žádat o změny, jako je například změna
jména, adresy, čísla bankovního učtu aj.
Jak na tyto požadavky reagujete?
Jíž v roce 2018 jsme vyvinuli vlastní tzv. eDaňovku, kde si zaměstnanec na HR portálu sám
vyplní Prohlášení poplatníka a zažádá o roční
zúčtování, případně o potvrzení přijmu. Přihlásit se může z pohodlí domova a zaměstnancům
HR oddělení odpadá administrativa, která je
s tím nedílně spojena.
Od tohoto roku pak nabízíme funkcionality
jako oběh dokumentů a žádosti o dokumenty.
Obě funkcionality jsou dostupné také přes HR
Portál a jsou určené jak pro zaměstnance tak
manažery.
Doplňkově jsme naše školení upravili pro
online provoz

nyní možné celou řadu procesů zcela elektronizovat. Z možných se pro příklad nabízí
agendy povyšování, změny platu nebo žádosti
o různá potvrzení či dokumenty obecně. Jedním z vrcholů elektronizace je agenda ročního
zúčtování daně.
V době pandemie se pak mnohé společnosti
zaměřily na přechod do EGJE Cloudu z důvodu
úspory financí na provoz a zabezpečení našeho
SW.

Jaká je podle Vás budoucnost HR
systémů?
Jednoznačně v elektronizaci a zapojení zaměstnanců do správy vlastní i HR agendy obecně.
V Elanoru jdeme tomuto trendu naproti a kromě funkcionalit zaměřených na digitalizaci hr
procesů, které průběžně zavádíme, zároveň
vyvíjíme kompletně nový HRIS, který nebude
mít v regionu, kde působíme, konkurenci, ale
o tom někdy příště. n
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Psychodiagnostika probíhá nyní virtuálně

a spokojenost lidí zjišťuje HR SurveyBot
Společnost YellowCouch (dříve cut-e) se dlouhodobě věnuje vývoji psychometrických testů a diagnostice dovedností
a potenciálu lidí. Kromě toho učí personalisty, jak s testy pracovat, a nabízí jim odbornou interpretaci
výsledků. Od začátku společnost vsadila na testování online, což se v době, kdy se omezují sociální kontakty,
velice hodí. S Filipem Hrkalem, jednatelem společnosti YellowCouch na regionu CEE hovoříme o tom,
jak pandemie popohání vývoj dalších nástrojů v psychodiagnostice.

Jaký je zájem o psychometrii
v současné době a kam se podle vás
bude vývoj v této oblasti ubírat?
Psychodiagnostika je náš core byznys, zahrnuje testování a dotazníky, které souvisejí s náborem a rozvojem lidí ve firmách. Zájem o ní
roste, protože firmy chtějí vědět, jaké lidi mají
firmě a jak je rozvíjet, aby si je udrželi. A platí
to i v době krize. To, co se změnilo ještě v době
před koronavirem, je využívání psychodiagnostiky pro analýzy společností. Majitelé firem
chtějí mít vhled dovnitř své společnosti, chtějí
vidět, koho ve firmě mají a jak lidi rozvíjet a kariérně posouvat, aby společnost byla úspěšná.
Takže často celá firma projde naší psychodiagnostikou a interpretujeme majitelům, jaké lidi
s jakými kompetencemi ve firmě mají a jaké
kompetence by bylo třeba rozvíjet. Děláme
vlastně jakýsi personální audit.
Interpretace dotazníků a testů nyní asi
také probíhá online?
Ano. Jednak firmy mohou využít interpretace
našich odborníků online nebo se personalisté
u nás na seminářích, nyní také v online režimu,
vyškolí v dovednostech diagnostiky, aby byli
schopni sami diagnostiku v náborových a rozvojových aktivitách provádět a vyhodnocovat.
Dosavadní testovací nástroje jste
nedávno doplnili o videoassessmenty.
O co jde?
Už před pandemií, ale hlavně během krize, se
ukázalo, že firmy stojí o assessmenty v digitální
podobě, protože jim to velmi šetří čas i nákla-

dy. Videoassessmenty probíhají podobně jako
klasická assessment centra (AC) nebo development centra (DC), jenže všichni účastníci
i hodnotitelé jsou přítomni virtuálně. Nebo
současně nejsou přítomni vůbec! Na video se
pak nahraje průběh toho, jak lidé řeší zadané
úkoly a situace, vidíte tedy i to, jak reagují, jakou mají řeč těla. Hodnotitel si video kdykoliv
stáhne a rozklikne a může účastníky hodnotit,
popřípadě jim opět online položit nějaké vlastní
otázky.
Takto si hodnotitelé udělají vlastní preselekci kandidátů, potom se spojí s dalšími hodnotiteli a proberou navzájem svá hodnocení
a názory na jednotlivé kandidáty a vyberou ty
nejlepší. Takto to funguje i v případě, že firma
přijde se zadáním na development centrum,
aby zjistila potenciál konkrétních zaměstnanců
a mohla ty nejvhodnější zařadit do kariérních a rozvojových plánů.
Můžete uvést nějaký
konkrétní příklad využití
videoassessmentů v praxi?
Na českém trhu spolupracujeme
se stovkami společností. Jako příklad mohu uvést EON, s nímž několikrát ročně realizujeme několik videoassessmentů zaměřených
na rozvoj klíčových kompetencí.
Je to tzv. Senior Development
Centrum, to jsou rozvojová
centra pro zaměstnance,
kteří se mají nějak
kariérně posu-

TEXT: ALENA KAZDOVÁ

nout, a pak také tzv. Senior Personnel Audit,
který zjišťuje potenciál a rozvojové potřeby
manažerů, s nimiž se počítá na vysoké manažerské pozice nebo do boardu společnosti.
Pro tento typ videoassessmentu jsme vyvinuli
nové online platformy, aby assessment mohli
sledovat současně všichni hodnotitelé, v tomto
případě se jedná o lídry z nejvyššího vedení,
a aby mohli také pokládat účastníkům otázky.
Kromě toho tato technická platforma umožňuje zadávat úkoly účastníkům tak, aby se nedaly
zkopírovat a vše tedy probíhalo transparentně
a individuálně.
Hrají se ve videoassessmentech
také různé role, jako to bývá
v klasických AC?
Ano, hrají. Kandidáti dostanou
například za úkol zahrát určitou situaci: třeba jste v roli
nadřízeného a máte se sejít
s podřízeným a projednat
nějakou nepříjemnou nebo
vyloženě konfliktní situaci
na pracovišti v mezilidské
rovině. Hodnotitelé pak
posuzují, jak jste roli zvládl nejen z hlediska obsahu
a komunikace, ale i podle
toho, jak se chováte,
jakou máte řeč těla.
Překvapilo nás, že
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lidé jsou ve virtuálním assessementu mnohem
autentičtější, než jsme čekali. Jako by ztráceli
onu sebekontrolu, kterou často v klasických
assessmentech v reálném prostředí, kde jsou
i další kandidáti, naopak mívají. Nemyslí tolik
na to, že jsou pod dohledem.
Jaké máte na tuto virtuální formu AC
nebo DC ohlasy?
Vezmu-li jiný příklad, DF Partner, tak tam slouží tato forma AC jako nástroj, na jehož základě
lze definovat další rozvojové programy každému účastníkovi na míru. To, že je možné cíleně
zaměřit rozvojové aktivity, oceňují jak účastníci, tak jejich šéfové. Účastníci také oceňují jako
důležité, že dostávají zpětnou vazbu, jak si stojí
v určité sledované kompetenci, kde mají ještě
mezery a na co se zaměřit.
Dostal jsem nedávno krásný email od jednoho účastníka, který do jedné společnosti
kandidoval na pozici manažera, jenž by měl
pod sebou několik stovek lidí. Bohužel měl problém v interpersonálním leadershipu. Kdyby

do pozice nastoupil, asi by se v ní necítil dobře.
Uvědomil si to naplno až během development
centra. Takže děkoval za možnost sebereflexe
a nasměrování, v čem se bude dál zlepšovat.
YellowCouch se věnoval i virtuální
realitě v HR procesech. Jak to vypadá
s touto oblastí nyní?
Měli jsme v tomto směru velkou ambici,
kterou ale covid dočasně potlačil, protože
ve virtuální realitě se pracuje s virtuálními
brýlemi, a narazili jsme na problém zdravotní
bezpečnosti těchto brýlí, které si lidé obvykle
navzájem půjčují. Ne ve všech společnostech
mají brýlí tolik, aby jimi vybavili každého zaměstnance.
A dezinfekce brýlí není také jednoduchá věc,
nehledě na to, že lidé mají prostě strach, takže
zájem o tuto aktivitu nejprve klesl. Nyní máme
vlastní dezinfikátory a minulý měsíc představil
Oculus nový, mimořádně levný a výkonný typ
brýlí, takže spolu s nutností převést díky covidu
některé věci online, čekáme další vzestup.

Čím se chci v oblasti virtuálna pochlubit, je
také naše čerstvá novinka. Ve spolupráci s Vojtěchem Dlouhým z FeedYou jsme vyvinuli HR
SurveyBot, který běží asi dva měsíce. Je to plně
interaktivní chatbot. Dokáže si s vámi přes link,
který dostanete do mobilu, řekněme dvě-tři
minuty povídat ohledně toho, jak jste v práci
s některými věcmi spokojený nebo nespokojený.
Například, jak dlouho dojíždíte do práce, jak
jste spokojený se závodní jídelnou nebo formou
stravování, zda vám vyhovuje home office, co
vás baví, motivuje apod. Právě oblasti motivací,
se kterou máme mnohaleté zkušenosti, jsme se
věnovali asi nejvíce a spojili naše síly s někým,
kdo momentálně platí za špičku v oboru.
HR SurveyBot tak propojuje lidi s firemní
kulturou a firma si z výsledných dat může zjistit, co lidi motivuje, nebo kde třeba
něco změnit, aby lidi byli spokojenější. n

ADVERTORIAL

Efektivně využít dostupné technologie
T

o nás všechny učí události roku 2020.
I v běžném životě využíváme videokonference, nakupování v e-shopech a využíváme velké množství mobilních aplikací na
každou příležitost. A už to zdaleka neplatí jen
pro lidi v manažerských pozicích nebo THP
pracovníky. Znalost práce s počítačem nebo
s chytrým telefonem je dnes kompetencí pro
běžný život. Dokládají to i data z ČSÚ, který ve
statistice za rok 2019 uvádí, že mobilní telefon
používá 92% všech Čechů nad 16 let. Současně
uvádí, že na internet přes mobil přistupuje pře
63% všech uživatelů chytrých telefonů. Tuto
kompetenci znalosti digitálního prostředí,
kterou dle statistik má valná většina Čechů
v produktivním věku, tak lze snadno převést
do potřeb personálního managementu.
Hlavním nástrojem personalistů a HR manažerů je personální informační systém. Pokud
použijeme takový, který umožní zapojení všech

zaměstnanců do personálních
procesů, pak mají personalisté
vyhráno.
Personální systém pomáhá již
ve fázi obsazování volných pozic.
Vypsání inzerátu, interní i externí publikace inzerce a formulář
pro uchazeče mohou být součástí systému. Stejně jako plánování pohovorů
nebo hromadná komunikace s uchazeči.
Nový zaměstnanec pak může vyplnit elektronický dotazník, který po schválení personalistou přenese data o zaměstnanci a jeho pracovním poměru do personálního a mzdového
systému. A to včetně přiložených dokumentů.
Navazuje vytvoření smlouvy, mzdového
výměru a dalších dokumentů personalistou
nebo samotným systémem. Tyto dokumenty
pak mohou obě strany přímo v systému elektronicky podepsat. Hned po té může zaměst-

nanec obdržet
pracovní pomůcky, jejichž výdej proběhne také v systému.
A současně se může rozběhnout adaptační proces, během
kterého se zaměstnanec díky personálnímu
systému snadno seznámí se všemi potřebnými dokumenty a předpisy, projde školeními
a absolvuje další aktivity. Dohled nad adaptací
může mít v zásadě jakýkoliv vedoucí či garant.
Služební cesty i docházka jsou řešeny také
on-line v systému. Stejně jako řízení rozvojových aktivit, plánování lékařských prohlídek
nebo schvalování libovolných požadavků. To
všechno umožňuje přístup přes web nebo
pomocí mobilního klienta. Je jen na nás, zda
technologie využijeme i v HR. n

Poprvé v historii byla oceněna
firma za Průmysl 4.0
Svaz průmyslu a dopravy ČR vůbec poprvé v historii na svém říjnovém Sněmu
vyhlásil vítěze Ceny za Průmysl 4.0. Ocenění si převzala firma Blumenbecker Prag
za inovativní využití principů digitální továrny při integraci průmyslových robotů do
výrobních linek.

S

vaz průmyslu a dopravy na svém loňském Sněmu ohlásil novou kategorii.
Cena za Průmysl 4.0, jejímž partnerem je Česká spořitelna, své premiérové vítěze
poznala letos, kdy se Sněm SP ČR uskutečnil
s ohledem na bezpečnost a zdraví všech zúčastněných on-line z virtuálního studia. Odborná
porota ocenila celkem 5 nejlepších projektů
Průmyslu 4.0 za rok 2020, a to od firem Adler
Czech, BD SENSORS, Blumenbecker Prag, ELA
Blockchain services a Koyo Bearings ČR.
Co řeší vítězný projekt
Za nejvýznamnější počin v oblasti Průmyslu
4.0 porotci zvolili projekt firmy Blumenbecker
Prag, který uspěl díky inovativnímu využití
principů digitální továrny při integraci průmyslových robotů do výrobních linek. „Spoluprací
s VUT a ČVUT jsme zřídili testovací pracoviště, jehož cílem je ověřit principy Průmyslu 4.0
v praxi. Projekt přímo řeší virtuální uvedení
do provozu robotického pracoviště na základě
principů digitální továrny. Dovolil nám zkrátit
čas od objednávky až po dodání zařízení v řádech dnů až týdnů,“ vysvětluje Andrej Schvarz,
jednatel společnosti Blumenbecker Prag.
Svaz průmyslu na Sněmu předal také tři další
ceny v tradičních kategoriích. Do Galerie osobností průmyslu vstoupil bývalý generální ředitel
Třineckých železáren Jiří Cieńciała. Cenu za
rozvoj průmyslu a regionu získala společnost
Beneš a Lát.
Kdo je vítěz mezi malými a středními
podniky
Ocenění Úspěšná malá a střední firma si letos převzala společnost Prima Bilavčík. Firmu

z Uherského Brodu živí už 28 let přesné měření,
dodávky měřicích přístrojů a kalibrace. Mezí
její zákazníky patří například výrobci z automobilového průmyslu nebo jaderné elektrárny.
„Naše firma působí v oblasti metrologie, kdy
hlavní část je dodávání strojů, jejich servis, kalibrace a školení. Jako jediní máme v České republice a na Slovensku fungující akreditovanou
pojízdnou laboratoř. Jsme firma, která začínala
s osvětou a jako první prodala multisenzorové
měřicí stroje. Plně digitalizujeme i služby v kalibracích,“ říká Petr Bilavčík, ředitel společnosti,
která je dnes jedním z nejvýznamnějších dodavatelů měřicí techniky v Česku.
Rodinná firma získala Cenu za rozvoj
průmyslu
Cenu za rozvoj průmyslu a regionu získala
strojírenská společnost Beneš a Lát. Historie
tradiční české rodinné firmy sahá až do roku
1934 a právě rodinné vazby hrají v jejím chodu
dodnes důležitou roli. „Jako tři sourozenci a zároveň tři spoluvlastníci máme společný názor
na to, jak se má fabrika dál vyvíjet. Je to o absolutní důvěře a spolehnutí se jeden na druhého.
To nám umožňuje firmu dál posouvat, rozvíjet a rozšiřovat,“ vysvětluje Josef Lát, předseda
představenstva společnosti Beneš a Lát. Ta se
zabývá výrobou odlitků ze slitiny železných
kovů, dále třeba lisováním plastů, 3D tiskem
kovů nebo obráběním. Výrobky společnosti Beneš a Lát denně využívají miliony lidí. Můžeme
se s nimi setkat například v dětských stavebnicích, vlakových brzdách nebo v systémech pro
osobní a náklady automobily. n (tz)
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MZDOVÉ
A PERSONÁLNÍ
ŘEŠENÍ NA MÍRU PRO
JAKÝKOLIV BYZNYS,
I TEN VÁŠ!
Máme 30 let zkušeností
a stovky spokojených
klientů napříč odvětvími.
Jsme součástí nadnárodní
poradenské sítě RSM.

Nugget SW - mzdový
a personální software,
který se přizpůsobí
vašim potřebám.

RSM Payroll
Solutions CZ s.r.o.
www.nuggetsw.cz
+420 226 219 000
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Poskytovatelé
informačních systémů v HR
Organizace

Název a popis produktu

Hlavní přednosti produktu

www.oksystem.cz

OKbase
Spolehlivé HR řešení do každé doby.

OKbase je přehledné a spolehlivé HR řešení pro
střední a větší podniky. Pomocí jednotlivých
modulů je systém partnerem personalistkám,
managementu, mzdovým účetním i zaměstnancům.
Výhodou je provázanost jednotlivých agend,
okbase@oksystem.cz
společná databáze, rozšiřitelnost a přizpůsobení
potřebám zákazníků. Uživatelé OKbase ocení
jednotné ovládání i chytrý mobilní terminál, se
kterým zadají docházku odkudkoli.

www.datacentrum.cz

DATACENTRUM 2
Komplexní personální informační
systém obsahující moduly nábor,
správa zaměstnanců, mzdy, vzdělávání
zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců,
benefity, řízení rozvoje zaměstnanců,
docházka, služební cesty, zaměstnanecký
a manažerský portál.

Uživatelská přívětivost, intuitivní ovládání,
rozsáhlé možnosti přizpůsobení se uživatelským
požadavkům, definice workflow pro jednotlivé
personální procesy, trvalý soulad s legislativou ČR
a SR a vysoké bezpečnostní standardy.

obchod@
datacentrum.cz

aktglobal.com

SAP SuccessFactors
SAP SuccessFactors je komplexním řešením
pro podporu všech HR procesů a unikátním
nástrojem pro digitální transformaci HR.
Jedná se o modulární řešení pokrývající
zejména personální evidenci, cíle
a hodnocení, nástupnictví a rozvoj, nábor,
onboarding, odměňování, vzdělávání a další.

Cloudová technologie zajišťuje průběžné využívání
inovací, které jsou uvolňovány čtyřikrát ročně.
Mezi hlavní přednosti patří intuitivní ovládání,
ergonomické uživatelské rozhraní a vysoká míra
konfigurovatelnosti, umožňující implementaci
široké škály HR procesů. Řešení je dostupné
v několika desítkách jazykových mutací včetně
češtiny, je snadno integrovatelné s dalšími
systémy a poskytuje širokou škálu nástrojů pro
reporting a analýzu HR dat.

jaromir.lukas@
aktglobal.cz

www.datacruit.com

Datacruit ATS
Intuitivní náborový software pro snadnou
interakci s kandidáty a manažery. Využívejte
moderní cesty, jak se dostat ke kandidátům.

Intuitivní prostředí; snadné zapojení liniových
manažerů; flexibilní workflow; automatizace;
veškerá komunikace s kandidátem nebo
manažerem přehledně na jednom místě; NPS
zpětné vazby; reporty a analytiky; Dashboard

info@datacruit.com

Elanor a. s.

https://elanor.cz

Vyspělý nástroj pro komplexní správu
HR agend pro zákazníky různé velikosti
sledující poslední trendy a s garancí souladu
s legislativou. Kromě hlavních agend
personalistika, mzdy a docházka nabízí
nadstavby jako vzdělávání, hodnocení,
benefity, pracovní pomůcky nebo cestovní
příkazy.

Uživatelsky příjemný
Rozhraní HR portál umožňující digitalizaci
a automatizaci hr procesů vyžadující osobní
kontakt se zaměstnancem.
Otevřený customizacím
Otevřený integracím na aplikace třetích stran
Technicky vyspělý a dostatečně robustní produkt
připravený na škálování dle potřeb zákazníka
Kvalitní podpora – vlastní tiketovací systém
a desítky profesionálů v různých oblastech

info@elanor.cz

Flux,
spol. s. r.o.

www.flux.cz

FLUXPAM 5
Komplexní systém pro řešení personální
a mzdové agendy všech typů organizací.

Přirozeně intuitivní, mimořádně přehledný mzdový
a personální systém.

praha@flux.cz

OKsystem, a.s.

DATACENTRUM

AKT Solutions
CZ, s.r.o.

Datacruit

Značka

Web

Kontaktní e-mail
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KS – program,
spol. s r.o.

LMC

PC HELP, a.s.

RON Software,
s.r.o.

RSM Payroll
Solutions CZ
s.r.o.

SAP ČR

KS mzdy PROFi a KS portál
Už žádné tabulky v excelech, sdílené složky,
plné skříně šanonů a kreslení schémat
v PowerPointu. Celou oblast personalistiky,
mezd a HR pokryje systém KS mzdy PROFi.
Díky schvalovacím workflow vysoká rychlost
zpracování všech HR procesů. Online vyřešíte
schvalování odměn s okamžitým přenosem
do mezd, roční zúčtování daní, vyúčtování
služební cesty, přihlášení na školení nebo
podpis dokumentu. Žijte HR online.

Mobilně – online – bezpapírově. Podpora všech HR
procesů. Od náboru přes adaptaci, mzdy, docházku
až po vzdělávání či hodnocení zaměstnanců.
Bez drahého nákupu licencí. Řešíte jen to, co
potřebujete. Každý měsíc vylepšení a nové funkce.

obchod@
ksprogram.cz

Arnold je nástoj pro efektivní zaměstnanecké
průzkumy. Podporuje dialog mezi
zaměstnanci, manažery a vedením. Přináší
okamžité výsledky pro ty, kdo je potřebují.

Arnold je plně on-line a funguje v každém
internetovém prohlížeči na počítači a mobilu.
Zaměstnanci si rádi s Arnoldem povídají díky
zajímavému obsahu a formě chatu (70-80%
návratnost). Manažeři dostávají do 48 hodin
výsledky a doporučení za svůj tým. Personalisté
mají přístup k 30 ready-made tématům s možností
vytvářet vlastní obsah.

michal.musil@
arnold-robot.eu

www.plusportal.cz

plusPortal
ONLINE personální a mzdový informační
systém postavený na moderních webových
technologiích. Možnost pořízení jednotlivých
modulů nebo celého HR softwaru. Správa
veškerých HR procesů v jednom systému.

HR software online, tedy k dispozici všude, kde
je internet. Efektivní spolupráce zaměstnanců
v terénu i na pobočkách. Aktivní spolupráce
personalistů s managementem. Webové pracovní
prostředí nejen pro personalisty a mzdové účetní,
ale také pro manažery i řadové zaměstnance, kteří
se mohou zapojit do personálních a mzdových
procesů. Designově čisté uživatelské prostředí,
intuitivní ovládání z kanceláře i mobilních zařízení.

plusportal.obchod@
pchelp.cz

www.ron.cz

Docházka, Mzdy, Personalistika, Jídelna,
Portál, Mobilní klient, Cloud.
Informační systémy pro personalisty jako
kvalitní nástroj pro práci s daty o stávajících
i budoucích zaměstnancích. Jednotlivé
moduly navzájem spolupracují.

Jednotlivé aplikace čerpají data ze společné
databáze. Nejsou potřeba žádné importy a exporty
dat. Přístupovými právy lze rozdělit práva pro
jednotlivé uživatele.

software@ron.cz

www.nuggetsw.cz

Nugget SW
Personální a mzdový systém, který
se přizpůsobí potřebám jakéhokoli
byznysu. Máme 30 let zkušeností a stovky
spokojených klientů napříč odvětvími a jsme
součástí nadnárodní poradenské sítě RSM.
Flexibilně reagujeme na neustále se měnící
českou i slovenskou legislativu.

Máme hluboké kořeny a pevný základ – naši
zákazníci vědí, že se o nás mohou vždy opřít.
Náš software díky automatizaci zvládne počítat
s jakoukoliv změnou, kterou život připraví. Funguje
na serveru či cloudu, licenci si buď koupíte nebo
pronajmete a nejpozději za šest týdnů od objednání
počítáte naostro.

jiri.sramek@rsm.cz

www.sap.cz/hxm

SAP SuccessFactors: Lídr na trhu řešení pro
řízení lidského kapitálu a přední dodavatel
podnikového softwaru a digitální HR
platformy v cloudu. Firmám všech velikostí
i ze všech odvětví nabízí komplexní portfolio
pro HR: aplikace pro základní přehled
o zaměstnancích, talent management (nábor,
přijetí, řízení výkonnosti, odměňování,
vzdělávání, nástupnictví a rozvoj), analytické
nástroje a nástroje pro spolupráci.

Komplexní a zároveň modulární technologie,
flexibilní nasazení, moderní a přívětivé ovládání
včetně mobilních telefonů, řešení je dostupné
ve většině světových jazyků včetně češtiny
a slovenštiny, jednoduché spravování, end-to-end
řešení, lokální podpora, zázemí a zkušenosti lídra
na trhu, moderní principy práce se zaměstnanci
a využití jejich zpětné vazby – Human Experience
Management (HXM)

jan.prochazka@
sap.com

www.ksprogram.cz

www.arnold-robot.com
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Moderní HR systém přináší
v dnešní problematické době velké výhody
Dnes, kdy společnosti řeší vzdálený přístup zaměstnanců k firemním systémům a organizaci práce z domova,
je moderní informační HR systém zcela jistě výhodou. HR portál, který je pro zaměstnance dostupný z domova,
z mobilních zařízení či z personálního informačního kiosku, umožňuje zpřístupnění všech personálních procesů.
Vzniká zároveň stále více požadavků na předávání těchto personálních informací a dokumentů i směrem k zaměstnancům.

H

R portál je možno na základě požadavků společnosti flexibilně upravovat jak
z hlediska grafického, tak i z hlediska
nabízených funkcí, a tím se stává velmi flexibilním, uživatelsky přívětivým a intuitivním řešením pro všechny. Spuštění jednotlivých funkcí
provádí uživatelé pomocí rozcestníku, který
zpřístupní uživateli předdefinované personální
funkce. Rozcestník je připraven většinou tak,
aby uživatel nemohl spustit jiné aplikace nebo
moduly, než ke kterým má oprávnění.
Nejdůležitější součástí každého HR portálového řešení jsou samozřejmě jeho personální
funkce.
HR portál nemusí zaměstnancům informace
pouze poskytovat (plánované směny, základní
personální data, termíny školících akcí, lékařských prohlídek atd.), ale může rovněž sloužit
i k zadávání libovolných požadavků jako například žádanka o dovolenou, žádanka o změny
personálních údajů atd. Personální portálové
řešení a kiosek může zároveň sloužit k předávání informací zaměstnancům formou firemních
sdělení a ke kontrolovanému předávání zaměstnaneckých zpráv jak jednotlivým zaměstnancům, tak i různým skupinám zaměstnanců.
Jak poznáte, že přišel čas pro
automatizaci personálních procesů?
Nezáleží na velikosti společnosti, všechny organizace z automatizace HR procesů profitují.
Většina středních a velkých společností má
vysoké operativní náklady. Za tyto se dá považovat složitý sběr a distribuce personálních
dokumentů a formulářů, vysoká náročnost
tvorby požadovaného reportingu atd. Pokud
samozřejmě společnost roste, je velmi důležité,

aby došlo k automatizaci HR procesů. Je nutné
si uvědomit, že tyto operativní činnosti zabraňují tomu, aby se pracovníci HR oddělení věnovali úkolům, které jsou v dnešní době klíčové
– tvorbě HR strategie, HR marketingu, hledání
talentů a vhodných zaměstnanců.
Co všechno je možné automatizovat?
Skoro každý personální proces může být automatizovaný. V činnostech HR oddělení je minimálně 10 oblastí, které mohou být pomocí
automatizace velmi zefektivněny:
1. Onboarding
Onboarding je vždy spojen s vysokou mírou administrativy a papírování. Podepsání smluvních dokumentů, sběr podkladů,
vyřízení benefitů atd. Pokud onboarding
nových zaměstnanců podporuje elektronické předávání dokumentů a workflow
pro jejich schvalování, tak zcela jistě dojde
k výrazné úspoře času a nákladů.
2. Zaměstnanecká data
Dokud je společnost malá, tak správa zaměstnaneckých dat není příliš náročnou
činností. Jakmile však společnost začne
růst nebo se stane velkou, tak se správa zaměstnaneckých dat může stát noční můrou, pokud není automatizována. Změny
personálních dat u firem, které působí po
celém světě, jsou velmi náročnou činností.
3. Docházka zaměstnanců
Schvalování absencí a docházek zaměstnanců může být bez automatizace velmi
neefektivní činností snižující motivaci

vedoucích zaměstnanců. Automatizace
příchodů a odchodů, online schvalování
absencí a docházek tyto činnosti velmi
zjednodušuje.
4. Hodnocení zaměstnanců
Velké společnosti nejsou schopny hodnocení zaměstnanců efektivně vykonávat, pokud nemají automatizované činnosti pro
hodnocení zaměstnanců. Nedostatečná
zpětná vazba od manažerů a špatné hodnotící metriky pro jednotlivé zaměstnance
zapříčiňuji, že hodnotící proces je velmi neefektivní a hodnocení se stává nepřesným.
5. Offboarding
Offboarding zaměstnanců může být rovněž
složitou záležitostí. Při výpovědi zaměstnanci ze strany zaměstnavatele je nutné
doručit výpověď, zajistit vrácení všech
pracovních pomůcek a zařízení, zrušit
všechny benefity atd. Automatizací těchto
procesů dojde k výraznému snížení časové
náročnosti a především i rizik spojených
s výstupy zaměstnanců.
6. Evidence drobných nákladů
Schvalování a evidence drobných výdajů
zaměstnanců je bez automatizace rovněž
velmi neoblíbenou činností personálních
a finančních oddělení společností. Neustálá kontrola, sběr a schvalování excelových
tabulek, tvorba ručních platebních příkazů
atd., vede k vysoké chybovosti. Přitom veškeré činnosti od schválení žádosti o drobný
výdaj až po jeho zaplacení a zaúčtování do
účetnictví může být plně automatizováno.
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7. Služební cesty
Schvalování a evidence, vyplňování služebních cest zaměstnanců je podobnou záležitostí jako evidence drobných výdajů,
velké množství excelových tabulek a tvorba
ručních platebních příkazů vede k vysoké
chybovosti a časové náročnosti. Přitom
veškeré činnosti od schválení žádosti o služební cestu až po zaplacení pohledávek
zaměstnanci a zaúčtování do účetnictví
mohou být rovněž plně elektronizovány
a automatizovány.
8. Vzdělávání zaměstnanců
Žádosti zaměstnanců o školící akce, schvalování žádostí manažery a zodpovědnými
pracovníky, evidence finanční náročnosti
a jejich automatické předání finančnímu
oddělení výrazně zefektivňuje činnost oddělení vzdělávání všech společností. Samozřejmostí je již v dnešní době rovněž využívání e-learningu včetně vyhodnocování
efektivity vzdělávacích akcí. Pokud jsou
tyto činnosti vedeny formou papírových
dokumentů či excelových tabulek, mohou
být značně neefektivní a vzájemně neprovázané.
9. Bezpečnost práce a evidence
úrazů
Moderní HR systémy rovněž umožňují
evidenci bezpečnostních incidentů, úkolů, které z jednotlivých incidentů plynou,
evidenci pracovních úrazů včetně všech
nutných zákonných požadavků. I při této
činnosti je nutná dokonalá a velmi obsáhlá
dokumentace, která pokud není automatizovaná, existuje při ní velké riziko
chybovosti.
10. Benefity zaměstnanců
Automatické přidělování benefitů na základě definovaných parametrů, zobrazení nároku jednotlivých zaměstnanců přímo na HR
portálu včetně možnosti žádosti
o jejich přidělení. Po jejich přidělení je možné rovněž zobrazovat
na HR jejich čerpání včetně automatické tvorby mzdových
srážek, pokud mají být nějaké vytvořeny. I takto může
vypadat evidence benefitů.

11. Mimořádné odměny, zadávání
nenárokových mzdových složek
Sběr nenárokových odměn od manažerů
společnosti je posledním velkým adeptem
na elektronizaci a automatizaci HR procesů. Možnost zadání těchto odměn rovnou
do HR systému, vytvoření workflow pro
jejich schválení a kontrolu a jejich následný import do mzdových složek je opět
výraznou úsporou času pro HR oddělení
společností.
Na co jste se v poslední době ve
svém vývoji v rámci automatizace HR
procesů nejvíc zaměřili?
V tomto roce jsme se zaměřili na digitalizaci
a automatizaci mzdově zaměřených personálních činností, při kterých bez automatizace
dochází k intenzivnímu osobnímu styku zaměstnanců s personálním oddělením. První
z oblastí je vývoj modulu eNeschopenka, konkrétně se jedná o možnost komunikace prostřednictvím kanálu APEP s ePortálem ČSSZ,
která zákazníkům umožní pohodlné získání
informací o dočasných pracovních neschopenkách a jejich průběhu (trvání DPN a jejich
ukončení). Následně je samozřejmě možné
přenést tyto informace mezi mzdové složky či
do docházkových systémů. Druhou z oblastí je
předání a potvrzení předání ELDP (evidenčních
listů důchodového pojištění) zaměstnancům
pomocí zaměstnaneckého portálu. Po uvolnění
ELDP ze strany mzdové účetní se zaměstnancům zobrazí na zaměstnaneckém portále a ti
mají za povinnost potvrdit jeho převzetí. Třetí
z oblastí je sběr podkladů a podpisů pro roční

zúčtování daní. Na zaměstnaneckém portále
si můžou zaměstnanci vytisknout Potvrzení
o zdanitelných příjmech, dochází k podpisu
Prohlášení poplatníka včetně doložení všech
dokumentů potřebných pro měsíční slevy
poplatníka a dále může zaměstnanec zažádat
o provedení ročního zúčtování daní včetně
možnosti doložení všech potřebných dokladů
pro zpracování ročního zúčtování daní.
Jak zabezpečit, aby ke všem
modulům a funkcím měli
přístup všichni zaměstnanci?
Zejména v prostředí výrobních firem se velmi často setkáváme s otázkou, jak umožnit
veškeré funkčnosti i zaměstnancům, kteří
nemají v práci svůj osobní firemní počítač či
jiné firemní mobilní zařízení. Nejjednodušším způsobem je využití tzv. zaměstnaneckých
informačních kiosků. Jejich nabídka je velmi
široká, a to jak po stránce HW vybavení (klávesnice, tiskárna, scanner, čidlo přítomnosti
atd.), tak i po stránce vizuální (firemní barvy,
logo společnosti atd.).
Každý informační kiosek musí znát uživatele, kterému má informace poskytnout, nebo
kterému má zpracovat požadavky. Za tímto
účelem je velmi vhodné využít identifikačních
médií, jako jsou bezkontaktní karty nebo čipy.
Samozřejmě je možné využít i biometrické
údaje zaměstnanců nebo jiná média využívaná
ve společnosti k identifikaci osob. Pro zvýšení
bezpečnosti je možné využít vícestupňovou
autentizaci jak do personálního portálového
řešení, tak i kiosku. Z hlediska bezpečnosti
existuje řada dalších funkcí, které ji zvyšují,
jako například kontrola přítomnosti zaměstnance u kiosku, kontrola přítomnosti papíru v tiskárně atd.
Dle zkušeností, které jsme během
implementací HR portálů získali,
můžeme říci, že HR portály výrazně
zefektivňují práci HR oddělení ve
společnostech všech velikostí i různých zaměření. Díky technickým
možnostem, které jsou v současné
době dostupné všem za přijatelných
nákladů, je implementace moderního
HR portálu jednou z cest jak výrazně zefektivnit činnost celého HR
oddělení a tím získat čas na strategickou činnost personálního
oddělení. n
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Poctivým zaměstnancům život zbytečně nekomplikujeme
Je uvedení Mobilního terminálu reakcí na současnou situaci protikoronavirových opatření?
Máme na mysli zejména navýšení homeofficů.

M

ůže to tak na první pohled vypadat,
nicméně mobilní terminál není přímou reakcí na současnou situaci. Při
vývoji našeho softwaru se vždy snažíme hledět
vpřed, na nové trendy v oblasti personalistiky a přístupu k práci. A přechod na větší podíl homeofficů byl logický směr, který se nyní
jen urychlil. Mobilní terminál nicméně nemá
sloužit jen pro homeoffice, ale (a to především)
pro společnosti, které provozují síť menších
provozoven nebo mají zaměstnance v terénu.
Můžete shrnout nejdůležitější přínosy
použití mobilního terminálu?
Výhody mobilního terminálu bych shrnul dvěma pojmy: jednoduchost a finanční dostupnost. Pokud firma provozuje větší množství
malých provozoven (například kavárny, prodejny), je pro ni finančně i organizačně náročně
na každou provozovnu zajistit klasický docházkový terminál. S naší aplikací stačí na každou
provozovnu pořídit NFC nálepku a zaměstnanci si mohou evidovat svoji docházku pomoci
mobilního telefonu. Stejně tak jsou firmy, které potřebují mít kvalitně zaevidované, že zaměstnanec byl „v terénu“ skutečně tam, kde být
měl (představme si například kontrolu vysílačů
nebo strážní službu). Na takové místo pak stačí
nalepit jednu NFC nálepku a zaměstnavatel
má jistotu, že zaměstnanec zadal záznam
docházky na místě, na kterém být měl.
Když takto zabezpečíte třeba 100
míst, nákladově pořád bude na
úrovni jednoho hardwarového
terminálu. Aplikaci pak stačí si
nainstalovat, přihlásit se do ní
a můžete ji začít okamžitě používat. Jednoduché a efektivní.
V čem spočívá ono „chytré“
řešení mobilního terminálu
OKbase?

Má-li být jakákoliv aplikace úspěšná, musí být
chytrá. Otázkou je, co to opravdu znamená?
Existuje řada aplikací, které se snaží být chytřejší než uživatel a to pak každého z nás většinou štve. My se snažíme, aby naše řešení šlo
uživateli „naproti“ na základě toho, jak on sám
začne aplikaci používat. Nejjednodušší příklad
– přicházíte do práce – rovnou vám nabídne
záznam „Příchod do práce“. Odcházíte z práce, okamžitě vám nabídneme správný záznam.
Často zadáváte záznam „Kuřácká přestávka“?
Nabídneme vám ho. Nebo poslední měsíc už
nekouříte? Takové tlačítko vám nebude zbytečně zabírat místo na displeji. Ve většině případů
stačí telefon přiložit k NFC čipu a systém Vám
zaznamená ten správný typ záznamu docházky.

Je taková evidence docházky
zaměstnanců bezpečná?
Samozřejmě, bezpečnost je u nás vždy na prvním místě. A čím je jakákoliv aplikace jednodušší, tím je zpravidla i bezpečnější.
Nevzniká tím pro zaměstnavatele
riziko, že bude zaměstnanec
manipulovat či falšovat své
docházkové záznamy?
Pokušení zaměstnanců upravit si svoji docházku je taková „never ending story“. Proto
zaměstnanci tak neradi opouštění systém „papír – tužka“, protože papír snese všechno. Ani
moderní docházkové terminály, na kterých se
používají čipové karty, nezajišťují stoprocentní
ochranu. Situace, kdy jeden zaměstnanec vezme karty svých kolegů a ve správný čas si „pípne docházku“ nejen za sebe, ale i za ostatní,
není neobvyklá. Ale půjčíte na delší dobu
kolegovi svůj mobil? A řeknete mu svůj
PIN k němu? Už tento pouhý „sociální
blok“ je sám o sobě velkou ochranou.
Ale samozřejmě pracujeme i na dalších
metodách ochrany zadaných záznamů,
jako je kontrola manipulace s časem na
telefonu, záznamy mimo signál mobilních operátorů, geolokace, atd. U pode-

Mgr. Vojtěch Klimeš,
ředitel divize vývoje OKsystem, a.s.
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zřelých záznamů dáváme vedoucím do ruky
i nástroje, jak takovou manipulaci odhalit. Ale
většině poctivých zaměstnanců život zbytečně
nekomplikujeme.
Plánuje aplikace v budoucnu využívat
také biometrické prvky na evidenci
docházky?
S biometrickými prvky pro evidenci docházky je to složité. V Evropě máme velkou úctu
k osobním právům každého jednotlivce,
a i podle směrnice na ochranu osobních údajů
(GDPR) by se měly tak citlivé údaje, jako jsou
ty biometrické, používat jen tam, kde je to nezbytně nutné. A evidence docházky mezi takové
činnosti nepatří. Nehledě na toto nařízení platí,
že čím více údajů o zaměstnancích zjistíte, tím
více se o tyto údaje musíte starat a předcházet
nebezpečí jejich úniku, protože v případě úniku
můžete mít velký problém. Proto biometrické
prvky pro evidenci docházky nepoužíváme,
i když to zní na první pohled lákavě. Ale mobilní
aplikace částečně řeší i tento problém – biometrické zabezpečení mobilního telefonu (otisk
prstu, faceID) je dnes téměř samozřejmostí.
A je-li zabezpečen telefon, jsou zabezpečeny
i záznamy docházky přes naší aplikaci.
Je mobilní aplikace obzvláště výhodná
pro konkrétní oblast podnikání?
Využití této aplikace vidíme především tam,
kde zaměstnavatel má hodně malých provo-

INZERCE

Spolehlivé HR řešení
v každé době
okbase.cz

zoven a chce s přijatelnými náklady evidovat
docházku na všech těchto provozovnách.
Ale nyní se vracím i k současné nelehké situaci a masivnímu nárůstu práce z domova.
Všichni víme, že náš Zákoník práce nereaguje
na dynamické změny příliš pružně. Klade tak
značné nároky na zaměstnavatele i v oblasti
kontroly a zabezpečení práce z domova. My
jsme do naší aplikace implementovali poměrně jedinečnou funkci, a to je „domovská Wi-Fi
síť“. Každý zaměstnanec si může zaregistrovat
právě jednu Wi-Fi síť, kterou má doma. Pokud
provede záznam v této síti, je považován za terminálový. Zaměstnavatel má tímto jistotu, že
byl záznam docházky proveden tam, kde
se se zaměstnance domluvil, že bude
pracovat. Pokud pracuji jinde, záznam
se označí za ruční a zaměstnavatel
opět hned ví, že daná práce byla
vykonávána jinde. Netvrdíme, že
tato metoda je tou nejoptimálnější.
Ale práce z domova obecně vyžaduje vždy větší míru zodpovědnosti a důvěry na straně zaměstnance
i zaměstnavatele − toto je pouze
nástroj, jak tuto důvěru upevňovat.
A mimochodem – řada malých provozoven má svoje specifické Wi-Fi
sítě, tudíž lze tuto funkcionalitu použít i v rámci provozoven, ačkoliv
se nám zdá v tomto případě lepší
využít NFC čip. n
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Trendy v interních průzkumech
P

oslední 2 roky vyvíjíme v rámci LMC
chatbota Arnolda, jehož cílem je změnit
zaměstnanecké průzkumy z „nutného
zla“ na smysluplný nástroj pro HR, vedení
a manažery. V průběhu této cesty jsme poznávali neduhy klasických průzkumů, vyvíjeli
prototypy a objevovali nové cesty, jak zvyšovat
jejich přínos. V tomto článku sdílíme 3 trendy
v interních průzkumech, které pozorujeme při
vývoji Arnolda a napříč trhem, a které by mohly
zvýšit dopad průzkumů v organizacích.

1. Zrychlení
Nejčastějším modelem v organizacích je roční
průzkum formou dlouhého dotazníku. Obvykle
jde o 3 až 6měsíční proces od příprav po výsledky. Kvůli Covidu dnes lidé pracují z domova,
manažeři ztrácejí kontakt s kolegy a vedení/
HR chce zjišťovat názory ohledně úplně nových
oblastí, jako je práce na dálku. V tomto novém
kontextu se nelze tolik opřít o tradiční model,

jelikož potřeba byznysu je ve zrychlení celého
procesu. Vytvořit obsah do několika dní, digitální sběr dat optimálně do týdne a informovat
manažery o výsledcích nejlépe ihned. Tento
trend s námi bude i nadále, s Covidem i bez něj.
2. Výsledky a dialog na úrovni týmů
Cílovou skupinou většiny témat průzkumů od
rozvoje lidí po spokojenost zaměstnanců nejsou
personalisté ani vyšší management, ale teamleadeři. Stále více organizací zároveň funguje na
síťovém modelu, ve kterém mají týmy vysokou autonomii a pravomoce ovlivňovat to, jak
fungují. K vyššímu dopadu průzkumů pomáhá,
pokud teamleadeři dostávají výsledky přímo za
svůj tým, umějí vést následný dialog s kolegy
a nebo jim pomohou s facilitací personalisté.
3. Kontinuální konverzace
Průzkumy jsou dnes obvykle koncipované jako
jednostranná komunikace od vedení/HR smě-

rem k lidem, což může vést ke skepsi, jestli s výsledky někdo pracuje, a s tím spojené demotivaci. Trend vidíme v kontinuálním vedení dialogu
mezi zaměstnanci, manažery a vedením, to vše
v rámci jednoho nástroje. Představte si to na
tématu pracovního prostředí, kdy týdny/měsíc
po sběru dat budou zaměstnanci informováni
o plánovaných změnách, zároveň jim budou
vysvětleny okolnosti (např. proč něco nejde),
nebo budou dále zapojeni do hledání řešení.
Tím by byl podpořen efekt spoluutváření.
Pokud byste si chtěli vyzkoušet, jak jsme
v Arnoldovi uchopili dané trendy, nebo chcete
zaslat záznam z webináře „Trendy v interních
průzkumech”, neváhejte nás kontaktovat na na
LinkedInu nebo e-mailu michal.musil@arnold
-robot.eu. n

Pracovníci na home office přetěžují helpdeskovou podporu
S

polečnost GFI Software, dodavatel řešení bezpečnosti v podnikových sítích,
uvedla, že organizace v současné době
čelí významnému zvýšení nároků na technickou a zákaznickou podporu. Podle jejích odhadů se v důsledku nárůstu pracovníků na home
office zvýšil počet požadavků na helpdeskovu
podporu globálně o 51 %. Organizace se proto
snaží se zefektivnit své procesy podpory a poohlížejí se po výkonnějších nástrojích k řešení
požadavků zaměstnanců a zákazníků.
Odhaduje se, že v důsledku koronavirové
epidemie přemístilo své pracovníky do domácích kanceláří až 88 % organizací po celém
světě. Z toho pak vyplývají technické problémy
a přetížení na úrovni technické i zákaznické
podpory. Zaměstnancům díky neřešeným problémům klesá produktivita a pracovní morálka,
zatímco firmy ztrácejí svou reputaci a posléze

zákazníky v důsledku pomalejší reakce na jejich
požadavky.
Firmy nyní potřebují zefektivnit své helpdeskové procesy s využitím technických nástrojů, které jim zejména umožní:
• Okamžitě reagovat na helpdeskové požadavky
• Automatizovat co nejvíce požadavků a řešit
problémy preventivně
• Zavést vícevrstvou podporu v situaci, kdy
i pracovníci podpory sedí na home office
• Zlepšovat dovednosti support týmů a vytvářet databáze znalostí k jednoduššímu
a rychlejšímu ticket managementu
„Klíčovým faktorem úspěchu byla vždy dobrá zákaznická podpora, avšak v dnešní situaci
se ukazuje stejně důležitá i technická podpora
vlastních zaměstnanců pracujících na dálku,“

řekl Jozef Kačala, Sales Engineer pro EMEA
a APAC v GFI Software. „Protože jejich domácí
IT infrastruktura není stavěná na běžné pracovní zatížení, dochází k technickým výpadkům
a přetěžování helpdeskové podpory. Především
malé a střední firmy tak nyní mohou uvítat nedávno uvedené řešení GFI HelpDesk obsahující
ucelenou, a přitom dostupnou podporu helpdeskových procesů.“
GFI HelpDesk, postavený na technologii
Kayako, je softwarové helpdeskové řešení se
širokou funkčností včetně podpory chatování,
ticketingu, ratingu a pokročilého reportování,
automatizace rutinních procesů, či přístupu
k přehledným webovým portálům. Řešení je
dostupné jak samostatně, tak jako součást licenčního modelu GFI Unlimited. n
Více na www.gfi-unlimited.cz.
(rz)
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