Plzeňská teplárenská a.s.
„Naše specifické požadavky AVENSIO hravě zvládne“

V oblasti personalistiky a mezd pracujeme téměř 20 let. V polovině 90. let jsme začali v naší firmě
využívat ke zpracování mzdové agendy program MZDY 2000, který fungoval pod operačním systémem
DOS. Vývoj technologií však nejde zastavit, postupně jsme přecházeli na programy pracující pod OS
Windows. Koncem roku 2004 nás pan Ing. Kozák oslovil s prosbou vyzkoušet nově se vyvíjející mzdový
a personální program pod systémem Windows. V roce 2005 jsme naostro najeli tehdy na program
Omega, dnes AVENSIO, se kterým pracujeme dosud.
S programem AVENSIO jsme spokojené, oceňujeme jej jako uživatelsky příjemný, oceňujeme
aktualizace související se změnami zákonů a rozšiřující se možnosti výstupních sestav, které nám slouží
jako podklad pro různé analýzy. V naší firmě využíváme také program BETA a ALFA k evidenci docházky
zaměstnanců a modul Recepce k evidování návštěv v našem areálu, vše od firmy Alfa Software. Výstupy
z těchto programů lze snadno natáhnout do mzdového programu AVENSIO.
Zpracováváme mzdy pro 350 zaměstnanců, kteří pracují v 5 firmách. Nutno uvést, že naše organizace
a její požadavky jsou dosti specifické. Zaměstnanci výroby pracují v nepřetržitém provozu, ve všední
dny v osmihodinových, o víkendu ve dvanáctihodinových směnách Z toho vyplývá velmi specifický
rozvrh směn a pro zaměstnance tzv. klouzavá volna. Společnost Alfa Software se s evidencí docházky
(např. střídání zaměstnanců v určitém časovém rozmezí, nárok na příplatky apod.) těchto zaměstnanců
a dotažením do mzdového programu „poprala“ velmi dobře, konkurenční firmy nebyly leckdy
ani schopné uvedenou problematiku a naše požadavky pochopit.
Samozřejmě oceňujeme také lidský přístup zaměstnanců firmy Alfa Software a jejich pružnost
při reagování na naše individuální požadavky. Mzdovému programu a především panu Ing. Kozákovi
velmi důvěřujeme a víme, že se jak na program, tak i na pana ing. Kozáka můžeme spolehnout.
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