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HR plus – Talent Management 
System 

 
 

 

 
Zvyšte angažovanost pracovníků a 
dosahujte snadněji podnikatelských cílů 
vaší organizace propojením strategií a 
lidí. Zjednodušte si práci a zefektivněte 
procesy využíváním jednotného 
systému záznamů ve všech oblastech 
Talent Managementu. Vytěžte z 
možnosti jednoduchého vytváření 
výstupů pro každodenní i strategická 
rozhodnutí bez dalšího úsilí.  

Hlavní přínosy řešení 
• Jednotný systém záznamů: 

vytěžíte maximum z vašich projektů 
Talent Managementu díky řešení, 
které udržuje jednotné záznamy pro 
všechny oblasti práce s talenty 

• Výstupy a řídící panely: usnadníte 
si analýzu všech procesů Talent 
Managementu využitím 
standardizovaných i ad-hoc výstupů a 
uživatelsky nastavitelných řídících 
panelů (dashboardů) 

 
• Integrace do podnikového 

prostředí: získáte řešení hladce 
propojitelné s ostatními HR a 
podnikovými systémy a dokonce i se 
systémy a aplikacemi třetích stran 

• Přizpůsobení a lokalizace: 
využívejte aplikace „jak jsou“ nebo je 
přizpůsobte svým potřebám. Čeština 
a angličtina je u nás standardem, 
další jazyky lze doplnit.  

• Dostupnost řešení: provozujte 
řešení klasicky formou licence nebo 
jako službu, ke které nepotřebujete 
nic víc, než internetový prohlížeč 

• Vstřícnost vašim potřebám: 
začněte rychlým vyřešením toho, co 
vás nejvíc tíží a pak můžete kdykoliv 
přidat další oblasti až do plné 
konfigurace řešení 

Klíčové oblasti řešení TMS 
• Popisy pracovních míst: pro správu 

kompetenčních modelů 
• Nábor a výběr: pro získávání talentů 

z pracovního trhu 
• Výkonnost a odměňování: pro 

spravedlivé odměňování a udržení 
motivace 

• Plánování nástupnictví: pro 
strategické rozmístění talentů vaší 
organizace 

• Hodnocení a rozvoj: pro 
maximalizaci rozvoje potenciálu 

• Vzdělávání: pro optimalizaci investic 
do vzdělávání  

Snadné ovládání 
• Spouštění bez instalace, stačí pouze 

internetový prohlížeč 
• Jednoduché ovládání pomocí ikon 

s vysvětlivkami – „tooltips“ 
• Vestavěná online nápověda 
• Operace nad jednotlivými záznamy i 

nad vybranou skupinou záznamů 
• Možnost okamžitého výstupu 

zvolených údajů do souboru MS Excel  

Zvýšení angažovanosti propojením strategií a lidí. Zlepšení 
výkonnosti a efektivnosti práce manažerů a HR specialistů. 
Využití dat Talent Managementu pro strategická rozhodnutí. 
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Popisy pracovních míst 
Popisy pracovních míst jsou potřebné 
pro každý aspekt práce s lidmi. 
Pracujte s takovými popisy pracovních 
míst, které budou obsahovat všechny 
klíčové informace pro řízení talentu a 
jejichž obsah bude vždy aktuální a vždy 
k dispozici. 

Nábor 
Rychlost a kvalita náboru a výběru 
uchazečů patří na základě zjištění 
řadou průzkumů mezi jeho kritické 
parametry. Soustřeďte se na 
shromáždění potřebných informací o 
uchazečích a sdílejte je online mezi HR 
specialisty a liniovými manažery, kteří 
se na výběru nejvhodnějších uchazečů 
podílejí. 

Výkonnost a odměňování 
Výkonnost organizace jako celku je 
dána výkonností jednotlivých 
pracovníků. Nastavte transparentní 
pravidla pro řízení výkonnosti a 
sledujte aktuální údaje o skutečné 
výkonnosti. Získejte nejen kontrolu nad 
celým procesem, ale také zajistěte 
zvýšení motivace pracovníků.   

Plánování nástupnictví 
Pro všechna klíčová pracovní místa v 
organizaci je třeba mít připraveny 
plány nástupnictví. Dělejte to 
jednoduchými vizuálními nástroji, 
neboť jednoduchost, přehlednost a 
snadná dostupnost informací je 
důležitá zejména pro liniové manažery. 
Snadno a bez překážek zajistěte jejich 
spolupráci na plánování se specialisty 
HR útvaru.   

Hodnocení a rozvoj 
Hodnocení potenciálu a plánování 
rozvoje zaměstnanců organizace je 
klíčem k identifikaci talentovaných 
zaměstnanců, jakož i rozvoji celé 
organizace. Zefektivněte proces 
pravidelného či příležitostného 

hodnocení zaměstnanců a všech 
souvisejících úloh, nejlépe tak, že jej 
budete provádět online.   

Vzdělávání 
Povinná školení, další vzdělávání a jiné 
rozvojové aktivity jsou nezbytné pro 
stálé zlepšování znalostí, dovedností a 
postojů vašich zaměstnanců. 
Zpracovávejte zvyšující se požadavky 
na vzdělávání a rostoucí objem 
informací s mnohem menším 
vynaloženým úsilím a s vyšší 
efektivitou. 

Možnosti rozšíření 
Řešení HR plus je dlouhodobě v praxi 
osvědčené, technologicky robustní a 
uživatelsky snadno ovladatelné řešení 
navržené pro podporu rozsáhlých 
oblastí HR administrativy, řízení 
pracovní síly a řízení talentů.   
HR plus pokryje při plném nasazení 
všechny klíčové oblasti práce středních 
a velkých organizací. Specifické moduly 
mohou být nasazeny buď „jak jsou“ na 
základě „best practice“, nebo 
přizpůsobeny na míru specifickým 
potřebám organizace.  
 
Aktuálně dostupné moduly: 
• HR plus Moje údaje 
• HR plus Můj tým 
• HR plus Moje organizace 
• HR plus Organizace a lidé 
• HR plus Nábor 
• HR plus Výkonnost a odměňování 
• HR plus Plánování nástupnictví 
• HR plus Hodnocení a rozvoj 
• HR plus Vzdělávání 
• HR plus Docházka 
• HR plus Benefity 
• HR plus eForms 
• HR plus Interface / Integrace 

 
Kontaktujte nás pro další informace. 
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