mzdy 7 profi - mzdový a personální systém
ceník
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky n RON PORTÁL
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Docházka Mini n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky

mzdy 7 PROFI- mzdový a personální systém
Mzdový a personální systém společnosti RON Software má dvě varianty – MZDY 7 a MZDY 7 PROFI
Cena licence software MZDY 7 PROFI je stanovena dle počtu zaměstnanců (pro 50, 100, 200 a dále moduly +100 zaměstnanců). Do počtu zaměstnanců
jsou počítány všechny pracovní poměry. Jedná se jednouživatelskou verzi, kterou lze rošířit o požadovaný počet uživatelů.

program - licence mzdy 7 profi
Program

Popis

MZDY 7 PROFI 50

mzdový modul do 50 zaměstnanců

Cena bez DPH
14 980 Kč

MZDY 7 PROFI 100

mzdový systém do 100 zaměstnanců

24 980 Kč

MZDY 7 PROFI 100+

dalších do 100 zaměstnanců

15 000 Kč

Licence může být rozšířena o další moduly. Cena rozšiřujících modulů je počítána z ceny základního modulu (bez modulu MZDY). Síťová verze vždy určuje
počet současně pracujících uživatelů. Licence může být dodána na libovolný počet uživatelů.

rozpis modulů
Cena licence software MZDY 7 PROFI je stanovena modulárně. Cenu tvoří základní licence PROGRAM a moduly. Cena modulů může být pevná podle
počtu zaměstnanců nebo vypočtená procentem ze základní licence PROGRAM. Licence jsou stanoveny dle počtu zaměstnanců (pro 50, 100 nebo 200
zaměstnanců). Do počtu zaměstnanců jsou počítány všechny pracovní poměry.

síťové moduly
Programový modul

Popis

NETx

další uživatelský přístup (standard je u licence SQL, NET1)

Cena bez DPH
10 %

Rozšiřující moduly
Programový modul

Popis

Cena bez DPH

RON PORTÁL

internetové rozhraní (webový portál)

40 %

VZDĚLÁVÁNÍ/ŠKOLENÍ

evidence vzdělávání, školení zaměstnanců

30 %

E-LEARNING

vytváření a správa e-learningových kurzů

30 %

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

sledování zdravotních (lékařských) prohlídek

20 %

DOKUMENTY

řízení, správa a distribuce dokumentů

30 %
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mzdy 7 profi - mzdový a personální systém
ceník

Programový modul

Popis

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

pracovní místa, požadavky na pracovní místa, vazby... (doporučeno v případě VZDĚLÁVÁNÍ/
ŠKOLENÍ, ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY, PRACOVNÍ POMŮCKY, HODNOCENÍ, DOKUMENTY)

Cena bez DPH
20 %

ORGANIZAČNÍ DIAGRAMY

vytváření organizačních grafických diagramů

30 %

BOZP

evidence pracovních úrazů, pracovních rizik

10 %

HODNOCENÍ

hodnocení zaměstnanců, testy – pouze s RON PORTÁL

20 %

SCHOPNOSTI DOVEDNOSTI

definice kompetencí pracovníka, požadovaných schopností a dovedností

30 %

PRACOVNÍ POMŮCKY (OOPP)

sledování a přidělování pracovních pomůcek zaměstnancům

10 %

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

evidence uchazečů o zaměstnání

40 %

CAFETERIA

čerpání zaměstnaneckých benefitů

30 %

NOTIFIKACE

e-mailová notifikace definovaných událostí v systému

20 %

PŘÍPRAVA MEZD

evidence mzdových položek v programu PERSONALISTIKA (nejsou-li dodány mzdy)

30 %

SCHVALOVACÍ PROCESY

definice schvalovacích procesů

20 %

SLUŽBA

automatické spouštění naplánovaných úloh

4 000 Kč

ISP

šetření o platech

4 000 Kč

ISPV

šetření o průměrném výdělku – TREXIMA

4 000 Kč

MULTICOMPANY

licence pro účetní společnosti, neomezený počet firem, velikost licence pro celkový počet
zaměstnanců

50 %

rozšiřující modul insolvenční rejstřík
Modul je zdarma. Platba je za poskytnuté služby dle konfigurace programu, kde je zohledněna velikost licence dle počtu zaměstnanců. Uvedené ceny
jsou za jeden měsíc. Platí se ročně společně se servisní smlouvou.
Program

Popis

Cena bez DPH

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

do 50 zaměstnanců

50 Kč

do 100 zaměstnanců

100 Kč

do 200 zaměstnanců

150 Kč

do 300 zaměstnanců

200 Kč

do 500 zaměstnanců

300 Kč

do 1 000 zaměstnanců

400 Kč

nad 1 000 zaměstnanců

500 Kč

Ceník je platný od 1. 4. 2018
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