
 

 

Jak probíhá implementace programu AVENSIO? 

Dodavatel: 

Alfa Software, s.r.o. 

Pražská 22 

Klatovy 339 01 

www.alfasoftware.cz 
 

Objednatel 

Plzeňská teplárenská a.s. 

Doubravecká 1 

Plzeň 300 01 

www.plzenskateplarenska.cz 

 

Implementované řešení 

 Mzdový program AVENSIO 

Technická data implementace 

Dodavatel Alfa Software, s.r.o. 

Objednatel Plzeňská teplárenská a.s. 

Místo Plzeň 

Počet společností 1 

Celkový počet 

zaměstnanců 

350 

Přenos dat z docházky BETA 

Doba implementace 31. 5. 2005 - 1. 7. 2005 
 

Popis zákazníka 

Společnost Plzeňská teplárenská a.s. byla 

založena dne 1. 1. 1994, společnost vznikla 

oddělením ze státního podniku Západočeské 

energetické závody.  Plzeňská teplárenská je 

největším výrobcem energií na území města Plzně a 

v Plzeňském kraji. Vyrábí a dodává teplo pro vytápění 

a ohřev teplé vody pro více než 40 000 bytů v Plzni, 

dále dodává elektrickou energii a chlad.  

 

Důvody pro implementaci: 

„Původně jsme využívali mzdový systém MZDY 2000 

pracující pod operačním systémem MS DOS. Vývoj IT 

technologií se však posunul, téměř všechny programy 

pracovaly pod OS Windows. V roce 2005 jsme přešli 

na mzdový systém AVENSIO, který je pružný 

z hlediska legislativy a je velmi uživatelsky příjemný.  

Ve firmě Plzeňská teplárenská a.s. pracuje kolem 350 

zaměstnanců v nepřetržitém provozu. Z tohoto důvodu 

jsme zavedli i docházkový systém, abychom měli 

přehled o přístupech a docházce našich zaměstnanců,“ 

říká Ing. Patzenhauerová. 

Postup implementace 

Nejdříve bylo nutné převést historická data ze 

„starého“ programu do nově zaváděného. Složitost a 

časová náročnost převedení je obecně závislá na 

počtu zpracovávaných osobních čísel v organizaci a 

členění mzdových položek. Převod a kontrola 

převedených dat (zaměstnanci, pracovní poměry, 

základní mzda, srážky, rekapitulace, průměry) trvá 

jednomu zaměstnanci většinou 2 pracovní dny.  

Po kontrole dat se připravila databáze pro program 

AVENSIO s těmito daty. Tato databáze byla vypálena 

na CD a spolu s návodem instalace zaslaná 

zákazníkovi. Obecně se instalace programu AVENSIO 

provádí jako instalace běžného programu. Celou 

instalací Vás provede průvodce, zákazník postupuje 

podle pokynů na obrazovce. 

Celý proces od předání dat, přes převedení, kontrolu 

a instalaci nezabral v této společnosti více než 20 

pracovních dní. 

Zhodnocení 

„Přechod na nový program AVENSIO proběhl hladce, s 

novým programem jsme nad míru spokojeni.“ 
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