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Novinky v oblasti 
Lidských zdrojů (HR)
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Přehled nových funkcionalit INFO NOVA

1. Automatizace Evidence pracovního volna

2. Mzdové podklady

3. Export/import mzdových výkazů (formát .csv)

4. Objednávky stravenek



Automatizace Evidence 
pracovního volna (sickday)
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Využití funkcionality

◼ Evidence sickday, dodatkového volna, bonusového volna, dodatkové 
dovolené zaměstnancům se zohledněním např. zkušební doby, druhu 
pracovního poměru, pracovní pozice, délky pracovního poměru

◼ Jejím základním přínosem je automatizace celé evidence, zjednodušuje 
práci personalistům i mzdářům

◼ Je navázaná na standardní funkčnosti modulu

◼ Zavádí kontrolní mechanismy pro čerpání

◼Umožnuje zohlednit specifika přidělování 
pracovního volna ( jako benefit) zaměstnanci
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Základní popis řešení

◼ Vycházíme ze základní Evidence pracovního volna a jejích funkčností
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Funkce řešení

◼ Kontrola přečerpání dovolené

◼ Přepočet dnů čerpané dovolení v aktuálním měsíci na dny pracovního volna, 

pokud by došlo k přečerpání dovolené a zaměstnanec má dostatečný zůstatek

◼ Měsíční uzávěrka (INO) – dávkové zpracování:

◼ Měsíční uzávěrka mezd

◼ Vytvořit evidenci pracovního volna (INO)

◼ Aktualizovat evidenci pracovního volna (ASOL)

◼ Aktualizovat evidenci pracovního volna (INO)



Mzdové podklady
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Přínosy řešení

◼ Zpřehlednění zpracovávaných dat (mimo docházku) – např. prémie, odměny, 

bonusy, provize a jiné.

◼ Přehlednost zpracování - data konkrétního útvaru (přidělených pracovníků) 

přehledně na jedné „obrazovce“

◼ Kompetence přidělení složky mzdy je ponechána odpovědnému pracovníkovi s 

evidencí průběhu schvalování a úprav

◼ Umožňuje sledovat stav zpracování podkladů (zda jsou data 

od vedoucích již kompletní)

◼ Variantnost nastavení podle různých kritérií
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Třída Mzdové podklady

◼ Třída Mzdové podklady:

◼ umožňuje zadávání podkladů pro mzdy odpovědnými pracovníky (vedoucími) 

přímo v Helios Green 

◼ Konfigurace nastavení:

◼ zajišťuje jednotný vzhled podkladu pro stejný okruh zaměstnanců a přiřazování 

stejného rozsahu složek mzdy v podkladu

◼ Lze vytvořit variantně pořadače s různou strukturou obsahu složek mzdy

◼ Lze generovat mzdový podklad pro jednotlivé útvary (podklad útvarů)

◼ Lze generovat podklad podle pracovní pozice – zaměstnanci spadající do více 
útvarů v jednom (podklad ředitelů poboček)
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Konfigurace pořadače
Které složky mezd se budou v podkladu zobrazovat?
Jde o podklad souhrnný nebo za útvary?
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◼Přiřazení vedoucího, nadřízeného
◼Přiřazení vedoucího pro mzdový podklad
◼Přiřazení nadřízeného – schvalovatele mzdového podkladu

◼Přiřazení zaměstnance do podkladu
◼ každá Karta zaměstnance je přiřazena konkrétnímu druhu 

Mzdového podkladu (pořadači)

◼Kategorie Supervizor

Další nastavení
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Vzhled záznamu
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Funkce a schvalování podkladů

◼ funkce pro založení záznamů a jejich přenos do mezd (přehled)

◼ funkce podporující proces schvalování a případné úpravy dat (záznam)



Export / import mzdových 
výkazů (formát .csv)
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Přínosy řešení

◼ Zjednodušení práce mzdářů, zrychlení zadávání dat

◼ Zpřehlednění zpracovávaných dat (mimo docházku) – např. prémie, 

odměny, bonusy, provize a jiné.

◼ Není nutné zavádět přístup do HELIOS Green odpovědným 

pracovníkům, kteří podklady pro mzdy zadávají a 

jinak přístup do HELIOS Green nepotřebují
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Popis funkcionality

◼ Funkčnost slouží pro účely hromadného zadávání podkladů pro 

mzdy ze souhrnných výkazů zpracovávaných mimo HELIOS Green

◼ Týká se organizací, kde nemají všichni odpovědní pracovníci přístup 

do HELIOS Green

◼ Funkčnost využívá jednotné struktury podkladu, jehož konfigurace 

se nastavuje v rámci pomocné třídy mezd v HELIOS Green jako vzor 

mzdového výkazu

◼ Každá Karta zaměstnance je přiřazena konkrétnímu vzoru 

mzdového výkazu
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Konfigurace

◼ Vzory pracovních výkazů:
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Vzhled výkazu ke zpracování

◼Vzor dokumentu zpracovaný funkcemi:
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Práce s funkcemi

◼Exportní funkce přenáší v souladu s nastavením do 

souboru ve formátu .csv

◼Soubor odpovědní pracovníci (vedoucí) naplní daty

◼Pomocí importní funkce jsou pak tato data 

přenesena do pomocné třídy Pracovní výkazy

◼Z této třídy je funkcí přenášen do modulu Mzdy 

(konkrétně Předzpracování mezd)  



Objednávky stravenek
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Přínosy řešení

◼ Zjednodušuje a urychluje práci mzdářů

◼ Přehlednost zpracování - data konkrétního pracovníka jsou 

přehledně zpracované za každý měsíc

◼ Výpočet srážky i nákladů dle konfigurace, možný podklad pro 

dozásobení

◼ Zanesení srážky, příp. i nákladů za stravenky přímo 

do výpočtu mezd
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Popis funkcionality

◼ Třída Objednávky stravenek:

◼ Slouží k evidenci nároku na stravenky zaměstnanců za zpracovávané 

období (se zohledněním aktuální docházky)

◼ Třída Konfigurace stravenky:

◼ Nastavení parametrů výpočtu nároku na stravenky

◼ Možnost zohlednění konkrétních specifik výpočtu

◼ Funkce nad třídou:

◼ Vytvoření záznamů

◼ Výpočet nároku na stravenky

◼ Přenos do výpočtu mezd
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Vzhled třídy
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Vzhled záznamu



Děkuji vám za pozornost 
(a náměty)

Renata Richterová, richterova@infonova.cz

mailto:richterova@infonova.cz



