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Klasické HR systémy mizí,
přichází samoobsluha
v cloudu
HR systémy jsou dnes ve velkých, ale i v menších firmách běžným standardem.
Postupem času ale začínají měnit svojí roli i funkcionalitu. Do popředí se stále
více dostává využívání cloudu a moderních technologií, které se ještě před pár
lety zdály jako scifi.

Po několika letech zkušeností s provozem HR systémů v cloudu se konečně
daří vyvracet obavy personalistů
a IT pracovníků z bezpečnosti, ale
i toho, aby nový HR systém nepřinesl
uživatelům další práci. Firmy stále
více mění svůj postoj a zvykají si na
myšlenku samoobslužného HR systému v cloudu přístupného manažerům
i zaměstnancům. V případě cloudu
totiž většinu odpovědnosti za bezpečnost, ale i většinu práce nese dodavatel řešení. Systém navíc disponuje
výrazně vyšší úrovní zabezpečení, než
jaké mohou mnohé firmy dosáhnout
na vlastních serverech.

Stejně dobře slouží malým
i velkým
Od korporací po malé a střední
firmy, od personalistů až ke všem
zaměstnancům… HR systémy už dnes
nevyužívají pouze vybraní odborníci
z oddělení lidských zdrojů či účetní
velkých firem, ale profitují z nich i řadoví zaměstnanci.
Cloudové služby dnes slaví na
trhu velký úspěch a oslovují i menší
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firmy, které si dosud instalaci komplexních systémů nemohly dovolit
kvůli vysokým investičním nákladům
i náročné údržbě. „Hledali jsme pohodlné a rychlé řešení docházky, které

by splnilo všechny naše požadavky
a u kterého bychom se nemuseli
trápit s náročnou instalací, s pravidelnými aktualizacemi či konfigurací
a udržováním vlastního serveru,“

Oldřich Frydrych, ředitel společnosti Getmore

Bezpečnost především
„Konkurence je ve všech oblastech tvrdá a vítězit mohou jen ty

organizace, které se umí adaptovat
na změny trhu a prostředí, v němž
fungují. Každý účinný nástroj, který
jim v tom pomůže, se počítá. A právě
v tom pomáhají také cloudové služby, protože často otevírají zcela nové
možnosti. S cílem nabídnout našim
zákazníkům to nejlepší jsme si vybrali platformu Microsoft Azure, která
je zatím jediná v České republice
s potvrzením od regulačních úřadů
Evropské unie, že odpovídá vysokým
evropským standardům na ochranu
dat a zabezpečení soukromí.“
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Jan Zolák, marketingový ředitel firmy EFG CZ

Klíče v cloudu
„Komplexní reporty s minimem
administrativy a praktickým a přívětivým ovládáním. Na první pohled
nereálné představy dnešních zákazníků, na druhý pohled výzva, která
nás motivovala k vývoji cloudového
řešení Aktion.Next Cloud postaveného na platformě Microsoft Azure.
To nejenže umožňuje jednoduše
ovládat docházkové a přístupové
snímače přes internet z jakéhokoliv
místa ve světě a v reálném čase, ale
lidé už nemusí nosit žádné karty
nebo dálkové ovladače, aby se dostali do firmy, na parkoviště nebo do
garáží. Stačí jim mobilní telefon. Vyslyšeli jsme přání zaměstnanců, kteří
se nechtějí učit složité věci a chtějí
je využívat intuitivně, a využili jsme

personál pobočkové sítě. Díky aplikaci
ušetříme až 30 procent nákladů na
vzdělávání. HRM systém je základním
nástrojem pro hodnocení kompetencí
a plánování osobních rozvojových
cílů,“ řekl o systému Adrián Ševčík,
ředitel pobočkové sítě Všeobecné
úverové banky na Slovensku.
Cloudové řešení Getmore nasadila například také ČSOB Pojišťovna
v rámci projektu High Potential
Manager a Agent, jehož cílem bylo
zvýšení výkonnosti pobočkové sítě.

možnosti cloudu pro snadné a rychlé
řešení, jak z pohledu implementace
systému, tak i jednoduchosti jeho
obsluhy.“

Výhody cloudového řešení pro každého








nevyžaduje velké investice do vlastní IT infrastruktury
odstraňuje náklady na údržbu a správu infrastruktury
umožňuje nasadit řešení prakticky okamžitě
změnit výkon a kapacitu je otázkou změny parametrů
řešení lze snadno upravit či rozšířit
nabízí garantované zabezpečení a SLA
z cloudu do Onpremise provozu přejít můžete, naopak to vždy neplatí

popisuje výběr systému Ronnie Nilsson, marketingový ředitel společnosti
Piklio. Volba padla na řešení Aktion.
Next Cloud.

úspory, ale i zvyšování
výkonnosti
Přednosti cloudu se ale hodí i těm
největším firmám. Dokladem jsou
někteří ze zákazníků společnosti
Getmore, která vytváří cloudová
řešení pro HR a CRM. „Getmore HRM
byl jedním z elementů, který nám pomohl vybudovat nejlépe hodnocený
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