personalistika
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

personalistika
Cena licence software PERSONALISTIKA je stanovena modulárně. Základ tvoří licence pro 50 zaměstnanců nebo 100
zaměstnanců a licenci lze rozšiřovat vždy o dalších 100 zaměstnanců. Dále jsou připočteny další moduly a rozšíření pro
síťové verze a multilicence. Do počtu zaměstnanců jsou započítávány všechny pracovní poměry.
Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů. Licence může být dodána na libovolný počet uživatelů.
program
Program

Popis

Cena bez DPH

PROFI 50

základní licence do 50 zaměstnanců

415 €

PROFI 100

základní licence do 100 zaměstnanců

625 €

PROFI 100+

dalších do 100 zaměstnanců

375 €

Síťové moduly
Programový modul

Popis

NET

další uživatelský přístup

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 %

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

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

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 %
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Programový modul

Popis

PRACOVNÍ POMŮCKY (OOPP)

sledování a přidělování pracovních pomůcek zaměstnancům

Cena bez DPH
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

130 €

Ceník je platný od 1. 4. 2018
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