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Mzdy ron SoFTwArE
Program MZDY je komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet

všech typů mezd. Díky mnohaleté zkušenosti s vývojem mzdových a personálních systémů se nám podařilo

vytvořit program, který je vhodný pro společnosti všech oborů.



Mzdy ron SoFTwArE

zpracování mezd našim software je velmi jednoduché a příjemné. Velkou výhodou je propojení na vlastní 

docházkový systém, který se stará o přípravu podkladů pro samotné zpracování mezd.

Program obsahuje stovky výstupních sestav a exportů. Samozřejmostí je elektronická komunikace se všemi 

bankami, portálem veřejné správy a statistickým úřadem (TrEXIMA).

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly – lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních 

pomůcek, pracovní místa a další.

Prostřednictvím ron Portálu (webové rozhraní) je možné přiblížit jednotlivé personální agendy zaměstnancům 

(přehledy a přihlašování na školení, hodnocení zaměstnanců, přehled o pracovních pomůckách, přístup  

k výplatním páskám).

PodnIkEjTE S PřEhlEdEM
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Naše ProDuktY Používají sPolečNosti s tisíci Nebo jeN DesítkaMi
ZaMěstNaNců. iMPleMeNtací v růZNých oborech DokaZujeMe
variabilitu a koMPlexNost Našeho řešeNí (autoMobilový PrůMYsl,
stavebNictví, eNergetika, PlYNáreNství, voDohosPoDářství,
ZDravotNictví, fiNaNce a baNkovNictví, státNí sPráva…).

MÁME SPokojEnÉ zÁkAznÍky
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 + activa
 + alPs electric cZech
 + cZech coMPuter
 + fortuNa gaMe a.s. 
 + hettich čr
 + itt holDiNgs cZech rePublic s.r.o.
 + latecoere cZech rePublic

VybrAnÉ rEFErEncE

 + MÖlNlYcke health care kliNiPro
 + PetceNter cZ
 + PoclaiN hYDraulics
 + ProMet grouP
 + shiMaNo cZech rePublic
 + slÉvárNa choMutov
 + vítkovice tours



Mzdy 
InForMAcE o ProdukTu

____________________________________________________________
IndIVIduÁlnÍ PřÍSTuP

ke každé implementaci mzdového a personálního systému
přistupujeme individuálně. Samotné instalaci předchází
analýza. jsou specifikovány požadavky na nový systém, je 
definována struktura mzdy.

V případě migrace z jiného mzdového systému je připravován
přenos dat do nového systému. je stanoven rozsah 
přenášených dat.

Po instalaci mzdového systému probíhá samotná 
implementace a školení uživatelů. Samozřejmostí je asistence 
při prvním zpracování mezd u zákazníka.

PodnIkEjTE S PřEhlEdEM

NabíZíMe MoDerNí službu Pro ZPracováNí 
MeZD a veDeNí PersoNalistikY. vývojeM 
vlastNího iNforMačNího sYstÉMu 
garaNtujeMe legislativNí sPrávNost 
a ZbavíMe vás tak oDPověDNosti Za 
ZPracováNí MeZD. řešeNí Pro vaši 
sPolečNost Může být NastaveNo PřesNě 
Dle vašich PožaDavků – vlastNí veDeNí 
DocháZkY, veDeNí PersoNalistikY.

ouTSourcInG



Mzdy
InForMAcE o ProdukTu

____________________________________________________________
rozŠIřujÍcÍ Moduly

vZDěláváNí
evidence školení a vzdělávání zaměstnanců. Modulem můžete 
definovat tréninkové plány, organizovat pravidelná a nepravi-
delná školení a kurzy.

lÉkařskÉ ProhlíDkY
evidence povinných lékařských prohlídek, upozornění zaměst-
nancům na konec platnosti zdravotní prohlídky.

orgaNiZačNí schÉMata
tvorba pracovních míst a organizační struktury společnosti.
umožňuje plánovat počty zaměstnanců na daná pracovní místa.

boZP
evidence pracovních úrazů, pracovních rizik a sledování zdrojů 
nebezpečí, příčin úrazů.

PracovNí PoMůckY
Přidělování pracovních pomůcek, sledování jejich životnosti  
a nároků zaměstnance.

roN Portál
Webový portál pro mzdy a personalistiku.

____________________________________________________________ 
SouČÁSTI MzdoVÉho SySTÉMu

 + software MZDY pro zpracování mezd
 + analýza a implementace požadavků zákazníka
 + importy dat ze stávajícího systému v případě migrace
 + školení uživatelů a administrátorů
 + implementace propojení do nadřazeného systému, propojení 

s docházkovým systémem
 + Diskrétní výplatní pásky – program podporuje tisk pásek na 

strojích, které lze u nás pronajmout nebo zakoupit. Možná je 
i elektronická distribuce výplatních pásek.

 + Propojení na insolvenční rejstřík – kontrola zaměstnanců, 
zda nemají záznamy v insolvenčním rejstříku

 + snadný výpočet exekucí

PodnIkEjTE S PřEhlEdEM
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 + legislativNí aktualiZace vžDY včas
 + veškerá elektroNická koMuNikace s úřaDY a baNkaMi
 + velká variabilita NastaveNí
 + uživatelský eDitor sestav a grafů
 + exPortY Dat Do excelu, PDf a Dalších forMátů

rozhodujÍcÍ VlASTnoSTI
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