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Cílem semináře je seznámit posluchače s hlavními trendy vývoje

Seznam.cz, a.s., Economia, a.s.,
TRADE NEWS

digitalizace v profesích účetních, analytiků, personálních oddělení
podniků, majitelů firem a dalších. Zaměřen je na různé možnosti ulehčení
práce podnikatelů pomocí chytrých aplikací, automatizací rutinních

Vyhlašovatel projektu RDP2019

operací a další možnosti i v zpracování účetních dat a současně
předpokládaný další vývoj v této oblasti.
Cílová skupina: účetní, mzdoví účetní, personalisté, majitelé společností,
ekonomové, auditoři, pracovníci finančních a ekonomických úseků.
Reference z předcházejícího semináře naleznete ZDE.
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Sloneek - je chytrý personální systém, který spravuje rozsáhlou personalistickou
agendu až do úrovně zpracování podkladů pro mzdy. Jeho možnost flexibilního
nastavení pracovních úvazků je na trhu ojedinělá a odpovídá na potřeby trhu se
stále se měnícími požadavky. Díky detailně zpracovanému reportingu je velkým
pomocníkem i pro samotné účetní, protože zpřehledňuje, zpřesňuje a hlídá
personální agendu důležitou pro zpracování mezd. V rámci prezentace ukážeme
detailněji funkcionality, jejich možnosti a propojení na ostatní systémy spravující
personální data ve firmách.
Funkcionality v kostce:
→ rozsáhlá evidence zaměstnanců
→ evidence a monitoring docházky / absencí
→ terminálová docházka
→ evidence pracovních pomůcek
→ generátor stravenek
→ plánování a reporting práce / směn
→ šifrovaná knihovna dokumentů (např. Pro zasílání výplatních pásek)
→ mzdový reporting (základní mzdy, bonusy, příplatky, srážky, zálohy,
vratky…) v IFRS standardu
HandyBot - automatizace rozmanitých podnikatelských a účetních agend
pomocí softwarových robotů. (RPA - robotic process automation).
V rámci prezentace se seznámíme s:
→ Co je robotická automatizace procesů
→ Proč robotizovat
→ Oblasti pro robotizaci
→ Jak začít s automatizací
→ Příklady užití robotizace procesů
Reporting CZ – příprava automatizovaných reportů na základě výstupů
z účetnictví a ostatních možných vstupů (např. timesheety ze mzdových systémů,
přehledy prodejů z externích zdrojů, porovnání na plán a rozpočet). Ukázka
současné možnosti výstupů účetního outsourcingu finanční reporting nebo jeho
přesah a rozšíření třeba k prodejům, skladovým transakcím atd.
Advanced Accounting – účetní společnost zaměřená na maximální využití
možností daných rozvojem digitalizace v účetnictví, napojení účetních systémů na
možné aplikace (např. mzdové systémy, reporting) – ulehčení práce pro
podnikatele a lepší využití dat.
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