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HR plus – integrovaná sada aplikací 
pro řízení lidských zdrojů 

 
 

 

 
HR řešení pro organizace s rozvojovým 
potenciálem. Zbavíte se přeposílání 
emailů, excelových tabulek a zbytečné 
administrativy. Pro všechny 
zaměstnance zajistíte snadný přístup 
k HR informacím. Pro liniové manažery 
na všech úrovních řízení získáte 
intuitivní nástroje potřebné k vedení 
týmu.  

Hlavní přínosy řešení 
• Podporuje růst organizace z pohledu 

velikosti i zralosti 
• Osvědčené řešení přináší do 

organizace „nejlepší praxe“  
• Hromadné operace šetří čas 
• Všechny potřebné funkce již ve 

standardu 
• Snadné rozšíření o další funkce a 

moduly 
• Automatické emaily a pozvánky do 

MS Outlook 

Základní funkce řešení 
• Propracované aplikační moduly pro 

podporu HR procesů 
• Zpřístupnění dat a aplikací 

manažerům a zaměstnancům  
• Vestavěný mailing pro notifikace 

událostí 
• Uživatelsky nastavitelné workflow 
• Nástroje pro reporting 
• Modul správy pro uživatelské 

nastavení systému  

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  

Online přístup HR specialistů, manažerů a zaměstnanců ke 
všem potřebným údajům.  Workflow pro řízení HR procesů. 
Talent Management pro snadnější rozvoj potenciálu. 
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Varianty řešení 
Řešení je navrženo tak, aby splňovalo 
požadavky každé organizace bez 
ohledu na její velikost, zaměření a 
vyspělost řídících procesů. Řešení je 
dostupné ve třech edicích, které 
zahrnují různé skupiny funkcí. Lze začít 
se základem a po získání zkušeností 
nebo při růstu organizace přejít na 
edici s větším rozsahem funkcí. 
 

HR PLUS STANDARD – standardní 
řešení je jádrem, které slouží pro 
podporu základních HR 
administrativních procesů a pro 
zajištění přístupu k informacím o 
organizaci a lidech. Podpora HR 
procesů zahrnuje správu informací o 
organizaci, lidech a pracovních 
poměrech včetně historie. Přístup 
zaměstnanců, manažerů a HR 
specialistů k těmto informacím je 
zajištěn na základě zastávaných rolí 
pomocí bezpečných nástrojů. Součástí 
celého řešení je nastavitelné workflow 
pro zpracování požadavků využívající 
emailovou notifikaci, modul správy 
uživatelského nastavení a nástroje pro 
reporting. 
 

HR PLUS PROFESSIONAL – 
profesionální řešení rozšiřuje jádro o 
specifické aplikace pokrývající klíčové 
procesy řízení lidského kapitálu (HCM = 
Human Capital Management) Aplikace 
jsou rozděleny do dvou skupin. Jedna 
skupina aplikací podporuje „měkké“ 
procesy Řízení talentu (TMS = Talent 
Management System), zatímco druhá 
„tvrdé“ procesy Řízení pracovníků 
(WFM = WorkForce Management). 
Standardní řešení může být rozšířeno 
buď o celé skupiny aplikací nebo o 
jednotlivé aplikace. Použitá konfigurace 
záleží na prioritách zákazníka. 
Počáteční nastavení aplikací zajistí, aby 
odpovídaly specifickým podmínkám 
provozu organizace. 
 

HR PLUS ENTERPRISE – podnikové 
řešení je určeno k začlenění do 
informačního prostředí organizace. 
Smyslem začlenění je umožnit 
bezpečné sdílení HR informací a 
aplikací uvnitř organizace i navenek 
vůči externím subjektům. Nejčastěji se 
jedná o sdílení HR informací s 
aplikacemi v organizaci i mimo ni 
pomocí interface různého typu, 
například předávání podkladů pro 
zpracování mezd. Ke sdílení HR aplikací 
v rámci informačního prostředí 
organizace jsou k dispozici různé 
integrace, například do prostředí MS 
Sharepoint nebo s produkty třetích 
stran jako OrgPlus Enterprise. Stávající 
interface a integrace mohou být 
přizpůsobovány specifickým 
podmínkám provozu organizace.    

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 Hodnocení a rozvoj 
• HR plus Výkonnost a odměňování 
• 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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