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Charakteristika 

Nástroj pro podporu zadávání validních a kompletních dat do 
informačního systému 

 

Vyvinuto pro personalistiku s možností rozšířit do všech oblastí 
pokrytých informačním systémem 
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Předpoklady 

Funkcionalitu je možné instalovat na všech databázích Helios 
Green verze 43 

 

Zájemce je schopen definovat všechny vazby v oblasti, pro 
kterou chce funkcionalitu nasadit 
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Řešení pro personalistiku 

 Pro třídu Pracovní místo (PM, též Katalog pracovních míst) byla 
vyvinuta funkce s  dynamickým formulářem, prostřednictvím 
kterého uživatel zadá všechny informace potřebné pro založení 
záznamu třídy Popis pracovního místa (PPM). 

 

 Vygenerovaný PPM obsahuje sadu atributů, statických a 
dynamických vztahů i kategorie. Záznam PPM je spojen s 
výchozím záznamem PM prostřednictvím dynamického vztahu a 
je z PM i editovatelný. 
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Číselníky a kategorie 
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Pro třídu PPM jsou definovány vztahy  

na číselníky: 

 Výběrové pracovní činnosti 

 Pravomoc 

 Povinnost 

 Odpovědnost  

 Znalosti interních dokumentů 

 Znalosti IS, PC, SW 

 Zátěž na pracovním místě 

    
    
    
       
           

Pro třídu PPM jsou definovány kategorie: 
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Dynamický formulář 
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Typy oken a uložení 
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Okno formuláře sestavené na základě číselníku: 

 

 

 

 

 
Volby vybrané uživatelem budou uloženy do dynamického vztahu na záznamu PPM: 
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Typy oken a uložení 

Okno formuláře sestavené  

na základě kategorií definovaných  

pro PPM: 

Volby vybrané uživatelem budou uloženy  

do kategorií definovaných pro PPM: 
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Možnosti 

Uživatel může vyplňování formuláře kdykoliv přerušit a příště v něm pokračovat.  

 

Prvním uložením práce vzniká záznam PPM, při opakovaném otevření PPM 
pomocí funkce Aktualizace uživatel doplňuje informace do již založeného 
záznamu, a to opět prostřednictvím dynamického formuláře. Se „syrovou“ 
podobou záznamu PPM se tedy uživatel nesetká. 

 

PPM je možné vytisknout pomocí šablony, tiskový výstup se podobou blíží vzhledu 
dynamického formuláře. 

 

Ve spojení s funkcionalitou generování tiskového výstupu do PDF a archivace PDF 
souborů je uchována podoba dynamického formuláře resp. stavu PPM k datu.  
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Ukázka 

Praktická ukázka  
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ZKUŠENOSTI – STABILITA - PROFESIONALITA 

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 

Hana DOLEJŠOVÁ 

dolejsova@infonova.cz  

www.infonova.cz 


