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Inovatívny návrh riešenia

Produkt:

SaaS* pre on-line evidenciu zastupovania zamestnancov
(systém riadenia workflow a pracovnej sily)

&
Podpora procesu manažérstva organizácie 

implementáciou riešena Business Intelligence

InLook system® Excellence
(nástroj pre zvyšovanie vnútornej hodnoty firmy)

Riešenie Vám zabezpečí zvýšenie výkonnosti organizácie
a zefektívnenie manažérskych znalostí a zručností.

(* Software as a Service – Softvér ako služba) 2



Evidencia zastupovania zamestnancov

Pod evidenciou zastupovania zamestnancov rozumieme:

• zistiť prítomnosť/neprítomnosť zamestnanca na pracovisku,
• určiť, ktoré osoby budú zastupovať za neprítomného zamestnanca 

(môžu to byť aj viacerí zamestnanci s rôznou alokáciou zástupu),
• stanoviť rozsah práce a počet hodín zástupu za neprítomného 

zamestnanca,
• skontrolovať požadované spôsobilosti (platnosť oprávnení),
• vypočítať odmenu za zastupovanie,
• po ukončení mesiaca vygenerovať mesačnú uzávierku dochádzky v 

požadovanej forme (výkazy a dávkové súbory)
s väzbou na personálny a mzdový systém 

(WFWM - the workflow and workforce management system / systém riadenia workflow a pracovnej sily)
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SaaS pre evidenciu zastupovania zamestnancov

• Zefektívnenie tejto agendy spočíva v aplikovaní riešenia SaaS
(Software as a Service). 

• Pomocou mobilného zariadenia s on-line pripojením na internet
si vedúci zamestnanec vyhľadá v krátkom čase príslušného 
zamestnanca v systemizácii funkčných miest a zadá mu v agende 
"Dochádzka" neprítomnosť priamo v teréne, nie až po návrate
do kancelárie. 

• Zo systému zistí, aké činnosti podľa harmonogramu a na ktorých 
objektoch má zamestnanec vykonať, aké sú požadované 
spôsobilosti k výkonu týchto prác.

• Na základe týchto informácií určí vhodných zamestnancov
na zastupovanie v daný deň a stanoví podiel z celkovej doby 
zastupovania.

• Systém sám doplní na základe dohodnutého vzorca a údajov
z príslušného nákladového strediska mzdový nárok v EUR. 
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SaaS pre evidenciu zastupovania zamestnancov

Ďalšie zefektívnenie SaaS pre on-line evidenciu zastupovania 
zamestnancov spočíva v znížení časovej náročnosti:

• Vedúci zamestnanec nespracováva agendu jednotlivých 
zamestnancov hromadne na konci mesiaca, ale zadá 
za konkrétny deň chýbajúcich zamestnancov a následne
ich zastupovanie (prvý až posledný chýbajúci zamestnanec
1. deň vrátane zastupovania; následne: prvý až posledný 
chýbajúci zamestnanec 2. deň vrátane zastupovania; atď.
až po posledný deň v mesiaci). 

• Všetkým nechýbajúcim zamestnancom sa vyplní dochádzka 
podľa predpisu automatickou funkciou.
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Evidencia zastupovania zamestnancov

Naše riešenie poskytuje prostredníctvom on-line vzdialeného prístupu 
okrem spracovania agendy „evidencia zastupovania zamestnancov“ 
a väzby na agendu „DOCHÁDZKA“ zároveň zobrazenie nasledovných 
súvisiacich informácií o:

• vykonaných činnostiach (harmonogramy aktivít),
• mieste výkonu práce (objekt/lokalita),
• cene práce (cenníková a skutočná cena),
• požadovaných spôsobilostiach (manažment kompetencií),
• mzdových nárokoch za zastupovanie (systém sám na základe 

dohodnutého vzorca a údajov z príslušného nákladového strediska 
doplní mzdový nárok zastupujúceho zamestnanca).

PROSESY      ZNALOSTI         NORMY    KVALITA ZODPOVEDNOSŤ   WFWM*

= + + + ++
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Business Intelligence riešenie

PROSESY

ZNALOSTI

NORMY

KVALITA

ZODPOVEDNOSŤ

WFWM*

Private

InLook system® Excellence - integruje do prostredia CLOUD služieb podstatné 
súvislosti chodu firmy z rôznych datových a informačných zdrojov.

podpora manažérskeho rozhodovania

8* WFWM - the workflow and workforce management system / systém riadenia workflow a pracovnej sily 



• Nevyhnutným predpokladom prežitia v dnešnom období zmien sa stáva 
počítačom riadená podpora manažérskeho rozhodovania.

• Aby manažéri boli schopní prijímať správne rozhodnutia, musia mať 
k dispozícii dostatok relevantných a objektívnych informácií zodpovedajúcich 
aktuálnej situácii, niekedy aj v reálnom čase. 

• Väčšina bežne využívaných informačných systémov nie je schopná správne 
a rýchlo vyhodnotiť veľké množstvo záznamov a údajov uchovávaných 
v rôznych databázach v rámci organizácie. 

• Riešením problému je použitie InLook system® Excellence, ktoré využíva 
platformy Cloud Computingu + SaaS a technológiu zvanú Business 
Intelligence (BI).

• Pomocou špeciálnych dynamických reportov InLook system® môžeme
v reálnom čase zobraziť vnútorný systémový pohľad  spracovávaných údajov 
a identifikovať prípadné „defekty” resp. diskontinuitu procesov.
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InLook system® Excellence

Použitím InLook system® Excellence v riadení organizácie dosiahnete: 

• zefektívnenie systému riadenia výkonnosti (realizovaného na báze metodiky 
Balanced Scorecard s podporou strategického modelu riadenia nákladov),

• on-line pohľad centrálnej evidencie pracovných miest s priamou väzbou
na procesný model organizácie a harmonogramy činností vrátane miesta 
výkonu prác,

• on-line evidenciu požadovaných spôsobilostí zamestnancov (manažment 
kompetencií) vyplývajúcu zo systému noriem (pravidiel/smerníc/postupov) 
organizácie,

• zabezpečenie on-line evidencie zastupovania zamestnancov a štandardizácie 
spôsobu výpočtu mzdových nárokov za zastupovanie v rámci všetkých 
organizačných zložiek a dislokovaných pracovísk organizácie,

• zníženie nákladov a rizík, vyplývajúcich z realizovaných projektov a 
organizačných, procesných resp. technologických zmien v organizácii.
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Očakávané prínosy

Použitím riešenia SaaS sa zvýši prehľad o výkonoch zamestnancov
a cene práce v priebehu mesiaca a zníži sa možnosť neoprávneného 
manipulovania s údajmi (opravy dát v prípade chýb sú možné len 
oprávnenou osobou). 
Výhodou tohto riešenia je priamy finančný efekt, dosiahnutý okamžitou 
reakciou na vzniknuté problémy v prevádzke prijatím účinnejších 
opatrení ešte v priebehu mesiaca oproti stavu, keď sa dáta spracovali 
naraz jednou dávkou na konci mesiaca.

PROSPERITA

BI RIEŠENIE + RIADENIE ZNALOSTÍ   =         UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

EXCELENTNOSŤ
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Prínosy InLook system® Excellence

Strategické
údaje

Prevádzkové 
údaje

InLook system® 

Excellence

Úspora 
nákladov

Rýchla 
odozva

Riadenie 
zmien

InLook system® je ochranná známka EU č. 004913265 registrovaná
v súlade s povoleným predmetom podnikania pre ZOZNAM TOVAROV
A SLUŽIEB podľa Nice klasifikácie triedy 9, 35, 38, 42.  
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Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Názov: INTER M & K, spol. s r. o. 

Ulica, číslo: Bernolákova 17, 

PSČ, mesto: 040 11  Košice, Slovakia

Dátum založenia: 29. 06. 1995

Zamestnanci: 3

Osobné údaje

Meno: Viktor Šlapka, Ing.

E-mail: inter@inlook.eu 

Telefón: +421903411228

Pozícia: CEO

Podrobnosti o službe

Názov služby: SaaS pre on-line evidenciu zastupovania zamestnancov

Odkaz na službu: www.inlook.eu/2014/07/29/eurocloud/ 

Stav služby: Pripravené pre trh


