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MZDY – Intraweb 

Modul Intraweb rozšiřuje možnosti mzdového systému. Zaměstnanec pod svým přihlášením může nahlížet do svých záznamů ve 

mzdovém a personálním systému. Může také aktivně komunikovat se mzdovou účetní nebo personalistou. Snadným způsobem je 

možné nahlásit změnu bankovního účtu, narození dítěte, požádat o potvrzení příjmu, atd. 

 Zákazníci, kteří využívají docházkový nebo mzdový systém mohou využít společného webového rozhraní pro všechny tyto aplikace. 

Stačí jedno přihlášení a všechny informace jsou na jednom místě. 

Osobní údaje 

Aplikace umožňuje zobrazit osobní údaje zaměstnance. Jedná se například o Jméno, Příjmení, Trvalé bydliště, Rodinný stav apod. Údaje, 

které se zobrazí v intrawebu se nastaví v programu Mzdy. 
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Mzdové údaje 

Pomocí intrawebu se můžou zobrazit mzdové údaje zaměstnance. Ve mzdových údajích se mohou zobrazit následující údaje: 

• dovolená – u odkazu se zobrazí počet dnů nároku na dovolenou, kolik dnů dovolené bylo čerpáno a kolik dnů dovolené ještě 

zaměstnanec má  

• vyplácení mzdy – u odkazu je uvedeno jakým způsobem se vyplácí mzda (převodem apod.), případně číslo bankovního účtu 

V intrawebu je možné zobrazit také srážky ze mzdy. V seznamu je zobrazen typ srážky (Penzijní připojištění apod.), datum 

počátku/konce její platnosti, celková částka pro srážení, měsíční srážka a celková výše sražené částky.  
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Školení 

V aplikaci je možné sledovat přehled provedených a naplánovaných školení zaměstnance. Hodnoty se plní z programu Docházka. 

V jednotlivých sloupcích je uvedeno datum, popis a stav školení. Ve sloupci Stav může být zobrazeny následující údaje: 

• nepotvrzeno 

• potvrzeno 

• zamítnuto 

• absolvováno úspěšně 

• absolvováno neúspěšně 

 

  



  

Podnikejte s přehledem    |    www.ron.cz 

Sídlo společnosti Ron Software, spol. s r.o. - Karviná, Rudé armády 534, 733 01 Karviná - Hranice 
tel.: +420 596 312 827, mob: +420 603 102 448, fax.: +420 596 309 036, e-mail: software@ron.cz 
 
Pobočka - Praha, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, tel.: +420 222 780 255, e-mail: praha@ron.cz 
Pobočka - Brno, Karlova 7, 614 00 Brno, tel.: +420 545 230 133, e-mail: brno@ron.cz 

 

Vzkazy 

Přes intraweb je možné si posílat vzkazy a různá sdělení. Vzkazy můžete odesílat, přijímat a odpovídat na ně. U vzkazu se zobrazuje 

datum odeslání, příjemce (Pro: Personální oddělení) či odesílatel vzkazu (Personální oddělení), předmět zprávy, text vzkazu a případně 

odpověď na vzkat (Vyjádření:). 

 


