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Použití produktu: Personální portál poskytuje zaměstnancům i manažerům zabezpečený přístup k vlastním údajům i k informacím 

 důležitým pro manažerská rozhodnutí. Prostřednictvím řízeného workflow umožňuje obousměrnou komunikaci zaměstnanec – mana-

žer – personalista – zaměstnanec. V rámci podniku představuje důležitý prostor pro sdílení dat i možnost aktivního zapojení pracovníků 

do personálních procesů nebo získání zpětné vazby. Manažerům nabízí nástroje pro usnadnění plnění jejich úkolů v řídicí praxi. To pozi-

tivně ovlivňuje spokojenost i loajalitu zaměstnanců, a napomáhá tak k vyšší výkonnosti a efektivitě podniku.

Popis produktu: Magma HCM Web umožňuje jednoduché a bezpečné zadávání a sdílení dat i dokumentů z oblasti personalistiky, 

chrání citlivá data, zpřehledňuje a automatizuje personální procesy přes řízené workflow a poskytuje prostor pro sdílení informací 

o společnosti – např. co je ve firmě nového, jaké průzkumy a hodnocení jsou k dispozici, kdo ve společnosti pracuje, které pracovní 

 pozice jsou volné, které vzdělávací aktivity jsou dostupné apod. Manažerům usnadňuje plnění úkolů a zaměstnancům zajišťuje řízený 

 individuální přístup k personálním údajům.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Otevřené řešení na bázi open source redakčního systému Joomla

 ■ Koncept řešení umožňuje nezávislost na 

dodavateli

 ■ Možná funkční rozšíření (buď vlastní, 

nebo hotová z celosvětové komunity 

 Joomla)

 ■ Progresivní vývojové prostředí s pod-

porou nových trendů

 ■ Optimalizace pro vyhledávání

 ■ Podpora mobilního zobrazení

 ■ Česká, slovenská a anglická jazyková 

mutace

 ■ Řešení vhodné i pro skupinu firem

Záruka: 24 měsíců

Cena (bez DPH): 250 000 Kč

Použití produktu: mAsset zajišťuje efektivní inventuru majetku v prostředí systému SAP. Díky tomuto řešení mají organizace přesný 

přehled o stavu svého majetku. mAsset optimalizuje procesy uvnitř SAP a propojuje je s efektivním použitím mobilních zařízení.

Popis produktu: Aplikace sestává ze dvou hlavních komponent – mAsset ERP a mAsset Mobile. Prvně jmenovaná řeší proces přípravy 

a zpracování výsledků inventury v SAP elektronizací inventurního seznamu. Přináší také lepší organizaci a kontrolu práce inventarizační 

komise. mAsset Mobile zase umožňuje vlastní fyzickou inventarizaci prostřednictvím snímání čárového nebo QR kódu (stačí k tomu 

i běžný smartphone či tablet). Samozřejmostí je plná integrace se SAP. mAsset Mobile dovoluje i pořizování fotodokumentace a evidenci 

GPS souřadnic položek majetku či objektů.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Aplikace je založena na SAP Mobile Platform

 ■ První SAP Certified Mobile App v České republice

 ■ První mobilní aplikace českého původu zveřejněná na SAP Store

 ■ On -line i off -line funkcionalita

Záruka: 6 měsíců + možnost dokoupit 

doplňkové záruky (kompatibilita s bu-

doucími verzemi mobilních OS apod.)

Cena (bez DPH): 
1 000 Kč za uživatele


