
Mzdový a personální systém 

AVENSIO SOFTWARE

AVENSIO SOFTWARE spojuje mzdovou a personální evidenci do 
jednoho programu. Pracuje v prostředí operačních systémů Windows 
verze XP a vyšší.

Komu je určen?

Malým i velkým organizacím z oblasti zdravotnictví, školství, státní 
správy. Vhodný je i pro podnikatelské subjekty všech velikostí a ze všech 
odvětví.

Technologie klient - server

Počítačový program AVENSIO SOFTWARE využívá možnosti 
technologie klient-server s využitím aplikační mezivrstvy. Komunikace 
mezi serverem a klientem je zajištěna prostřednictvím TCP/IP protokolu 
a zajišťuje maximální bezpečnost dat. Program lze provozovat v 
počítačové síti, dovoluje připojení klienta z libovolného místa sítě, 
možná je také obsluha pomocí vzdáleného připojení nebo VPN.

Architektura systému

Část SERVER zajišťuje prostřednictvím nástroje SQL server 
FireBird správu a uložení dat. Aplikační mezivrstva AVENSIO VÝPOČET 
je spouštěna automaticky. Provádí on-line kontroly a přepočty 
vkládaných údajů. Obsluha má vždy zajištěn náhled na úplné a správně 
spočítané údaje. V každém okamžiku lze zpracovávat výstupní sestavy 
od libovolného data v minulosti do aktuálního dne.

Část KLIENT zajišťuje komunikaci uživatele se systémem a 
umožňuje zpracování všech potřebných výstupů.

Vlastnosti programu AVENSIO SOFTWARE

· sleduje finanční prostředky na mzdy/platy dle různých zdrojů 
financování (státní rozpočet, vedlejší hospodářská činnost, 
evropské sociální fondy, granty apod.)

· umí rozúčtovat finanční prostředky podle procentního zadání, 
části úvazku, podle počtu odpracovaných hodin apod. 

· automaticky nabízí platové postupy

· umožňuje evidenci praxe z předchozích zaměstnání 

Vytváří datové věty 

· pro zaúčtování vyplacených mezd/ platů do účetních programů 

· pro odesílání „Oznámení o nástupu do zaměstnání“ a „Podkladů 
na ELDP“ na portál veřejné správy

· pro automatizované hromadné oznámení změn zdravotním 
pojišťovnám

· pro sběr dat „ISP“ a „ISPV“, dále pro „MŠMT“ a „ÚZIS“

· pro automatizované podání platebních příkazů

· pro automatizované vystavení poštovních poukázek apod.

Tiskové sestavy

· kromě všech povinných sestav program nabízí tisky výstupů pro 
různé peněžní ústavy a ostatní instituce (OSSZ, zdravotní pojišťovny, 
Český statistický úřad, Ministerstvo financí, MŠMT a další).

Personalistům umožňuje evidenci a ukládání

· odborných způsobilostí zaměstnanců (aprobace učitelů, atestace 
lékařů)

· zdravotních prohlídek s hlídáním data jejich platnosti

· absolvovaných školení a kurzů

· požadavků kariérního růstu

· libovolných dokumentů v elektronické podobě (smlouvy, 
jmenovací dekrety, potřebná osvědčení, skenované průkazy aj.).

Užitečné vlastnosti

· Lze měnit velikost úvazku, výši platu/mzdy a rozvrh pracovní doby 
bez omezení kdykoliv v průběhu účetního období a to i vícekrát. 
Sjednanou pracovní dobu lze také rozdělit do více částí.   

Další výhodné funkce programu

· plně využívá grafické možnosti prostředí Windows

· umožňuje tisk grafického loga na dokumentech

· tiskne formuláře pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní 
pojišťovny podle předepsaných předloh

· automaticky kontroluje a přepočítává nároky na dovolenou

· při uzávěrce měsíce automaticky přepočítává průměrné výdělky 
pracovně právní a denní vyměřovací základy

Rozšířené dávkové zadávání údajů 

· lze hromadně zadávat data pro zúčtování mzdy/platu včetně 
dovolených a nemocí

· umožněny importy dat jinde pořízených (např. srážky za obědy 
nebo za telefony, hromadné odměny aj.)

· snadno importuje výstupní soubory z docházkových nebo 
stravovacích systémů

Komplexní poprodejní servis

· pravidelná aktualizace a údržba programu, automatické zasílání 
nových verzí 

· telefonické a e-mailové poradenství, podpora připojením na dálku 
prostřednictvím programu Team Viewer 

· pravidelná školení a semináře s odbornou tématikou 

Pár slov autora o programu:

„Při vývoji programu AVENSIO SOFTWARE byl velký důraz kladen 
především na jeho snadnou obsluhu. Program nabízí práci v 
profesionálním prostředí s maximální podporou moderních technologií 
a s možností dalšího vývoje. Věřím, že uživatelé budou s tímto 
programem spokojeni a že mzdy zpracují pohodlně a bez starostí.“

Ing. Vladimír Kozák
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