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ZAMĚSTNANCI
Aplikace ZAMĚSTNANCI umožní vést aktuální seznam stávajících, ale i minulých pracovníků. Kromě vlastní agendy slouží aplikace jako zdroj dat pro další aplikace a agendy.
Striktně jsou odděleni kmenoví pracovníci od externích (brigádníků).

Přínos pro organizaci
Snadná evidence přinese pořádek v agendě. Zajistí
jednoduché a rychlé vyhledání a změny. Umožní data
sdílet dalšími aplikacemi. Generovat specifické exporty (např. interní telefonní seznam pracovníků). Data lze použít pro Mail Merge (hromadnou korespondenci) zpracovávané pomocí WinWordu.

Aplikace je naprogramována v MS
Access 2000 a lze ji využívat v úzké
součinnosti s programy MS Office Word a Excel. Lze ji nainstalovat jako
víceuživatelskou.

Systémové požadavky
•
•
•

Osobní počítač s operačním systémem MS Windows 95/98/2000/
NT/XP
MS office professional 2000/2003
/XP
RAM 256 Mbyte, 20Mbyte volného prostoru na HDD

Spolupráce s jinými programy
Tuto aplikaci lze provozovat společně
s dalšími aplikacemi společnosti MM
Info a vytvářet tak komplexnější informační systém:
•
Recepce – umožňuje efektivní
vedení agend evidence návštěv a
agendu došlé a odeslané pošty.
•
Kontakty – často používané
adresy dodavatelů, odběratelů
nebo partnerů nemusíte vypisovat, ale pohodlně vyberete ze
seznamu a automaticky se vypíše celá adresa. Program pro profesionální správu adres umožní
sdílet adresy v celé firmě.
Implementovaná funkčnost činí
tento program vhodným nástrojem tam, kde systémy CRM a
SRM jsou příliš nákladné na zavedení a následnou správu.

Možnosti rozšíření
Aplikaci je možno rozšířit o další funkce:
•
evidence školení a kursů
•
evidence majetku v osobním používání pracovníkem (karta svěřených předmětů)
•
plán osobního rozvoje
Aplikaci lze rozšířit následujícími způsoby:
•
přidáním záložek do formuláře (integrovaná agenda vedená jednou osobou
v malých organizacích)
•
samostatné formuláře v rámci aplikace
•
vyvedení do samostatných aplikací

Další informace o aplikaci
Aplikace je navržena tak, aby její ovládání bylo maximálně jednoduché. Většina uživatelů
bude schopna ji využívat intuitivně bez nutnosti zaškolování.
Snadná správa číselníků umožňuje rychlou úpravu programu v případě změn ve struktuře
organizace.

Export dat
Kontaktní údaje o pracovnících lze
exportovat ve formátech .CSV a .XML.

Zabezpečení
Aplikace je chráněna přihlašovacím
jménem a heslem. Každé přihlášení je
evidováno v log souboru. Správce
aplikace může přidávat a odebírat
oprávněné uživatele.
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