
Zpracování personálních

dat ve 21. století



Něco o firmě

• Česká firma

• Po vzniku jsme se zaměřili na luxusní svítidla

• Dobře se nám daří a tak jsme koupili společnost Naše Světla 

s.r.o.

• Vyrábíme svítidla ve velkých sériích na výrobní lince

• Hlavní systémy jsou ERP SAP a OpenText xECM

• Aktuálně jsme úspěšně pořídili společnost v Itálii.

• Máme 6 000 zaměstnanců



Původní IT infrastruktura





Bariéry na cestě k vynikajícímu HR

Italská akvizice ještě zdůraznila 

běžné problémy HP, jako jsou:

Zvyšující se počet dokumentů

v našem případě i počet jazyků 

a právních prostředí

Správa citlivých zaměstnaneckých 

dokladů

Těžkopádné procesy

Legální požadavky na správu dat



2-50 let

Doba pro uchování 
dat

100+

Dokumentů na zaměstnance Vysoké náklady na 
vyhledávání informací

Další potíže…



Různí uživatelé mají různé potřeby

HR

Shared Service Center

Role

HR pracovník
pracující s SAP HR

Potřeby

Přirozená integrace do SAP HR

Jednoduchý a rychlý přístup ke všem 
dokumentům zaměstnanců

Role

HR pracovník

Pracující v Shared 
Service Center

Potřeby

Podpora workflow

Sdílení informací

Snadný a rychlý přístup k relevantním 
informacím 

Task management



Samoobslužná část

Samoobslužná zóna - Manager

Samoobslužná zóna - Zaměstnanec

Role

Manager

Potřeby

Jednoduché rozhraní

Snadný přístup k dokumentům 
zaměstnanců v týmu

Role

Zaměstnanec

Potřeby

Jednoduché rozhraní

Snadný přístup k vlastním dokumentům 



Životní cyklus zaměstnance a odpovídající dokumenty 

Nástup

•Nabídka

•Popis pracovní 

náplně

•Kontrola historie

•Reference

•Certifikáty

•Zdravotní kontroly

•Příručka 

zaměstnance

Mzda a 

odměny

•Plán odměn

•Platový výměr

•Výplatní pásky

•Zam,. akcie

•Penzijní plán

•Životní pojištění

•Sleva na děti

•Daňové odpočty

Zaměstnanecké 

výhody

•Dárkové certifikáty

•Nefinanční ocenění

•Fitness kredit

•Stravenky

•Zákonné volno

Analýza 

výkonnosti

•Zhodnocení 

výkonnosti

•Varovný dopis

•Převod na jinou 

práci

Školení a 

rozvoj

•Etické chování

•Profesní školení

•Školení firemních 

procesů

•Školení řidičů

Odchod/ 

Důchod

•Ukončení 

pracovního poměru

•Odchod do 

důchodu

•Neplacené volno



SAP Employee File Management by OpenText

Papírové řešení

 Obtížný přístup

 Časté kopírování a posílání (papírová turistika)

 K chybám náchylné procesy

Snadná ztráta nebo chybné uložení dokumentů

 Nemožnost kontroly přístupu

 Vysoké náklady na uskladnění a vyhledání

 Manuální skartace

 Často v nesouladu se zákonem

Digitální řešení

 Simultánní přístup odkudkoli

 Snížení času pro správu

 Snadné vyhledávání podle mnoha kritérií 

(včetně fulltextového)

 Různé elektronické i původně papírové formáty 

na jednom médiu

 Integrováno s workflow SAP HCM

 Nízké náklady na uložení

 Kontrola přístupu včetně auditu

 Automatická skartace 



Employee File Management

naše řešení

Pořízení:
Scan, Drag & Drop,
Barcode, 
eMail, samoobslužná 
zóna, dávkový Import.

Flexibilní struktura adresářů
– jedna fyzická 
x mnoho logických

HR Processy,
Workflow

Bezpečné uložení

Integrace s 

SAP Documents a

SAP Interactive Forms 

by Adobe

Možnost dočasného 
přístupu pro 
zaměstnance

SAP GUI pro HR 
profesionály

Bezpečná 

likvidace

Webový přístup pro HR, 
manažery a zaměstnance

Záznam všech aktivit

SAP Employee
File Management

by OpenText

Employee Interaction 
Center

Reporty

Mobilní přístup

Budoucí

Integrace se 

SuccessFactors



HR Proces

OCR

Start process

E-mail

Klasifikace
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HR

 Automatický start odpovídajícího procesu podle 

typu dokumentu

 Například předání žádosti o slevu na dítě do mezd…

 Komplexní i jednoduché procesy

Vytěžení dat



Uživatelská prostředí
Mobilní zařízení

Web UI SAP GUI

SAP HCM

EIC

Dočasný uživatel

ESS / MSS

Cockpit



Procesování dokumentů

ESS upload

HCM Formy MSS upload

Drag & Drop

Upload

Skenování

Skenování čár.  kódu

E-Mail



Dokumenty odesíláme různými kanály

Dokumenty jsou dostupné v různých formátech

– Papírové dokumenty

– Elektronické dokumenty

– Elektronické formuláře

– Emaily

– Všechny vytvářené dokumenty vytváříme 

v SAP Document Presentment Live



SAP Document Presentment



Rok se sešel s rokem

Personální oddělení:

• Centrální řízení

• Na pobočkách jeden pracovník

• Pracovníci plánují management 
talentů



Současná IT infrastruktura



 



Řešení:
SAP Employee File Management by Open Text

Problémy

 HR bylo přetíženo administrativními úlohami

 Neflexibilta procesů dopadala i na zaměstnance a jejich manažery

 Potřebovali jsme optimalizovat zdroje a procesy

 A poskytovat opravdu  kvalitní služby

 Řešeni

 Digitalizace osobních složek

 Hluboká integrace s SAP HCM

 Kompletní řešení

 Standardní produkt

 Výhody

 Naše efektivita je vyšší, spočítali jsme zvýšení efektivity o 62%

 Naše call centrum již není přetížené, protože zaměstnanci mají přístup ke svým dokumentům.

Vyřizování administrativních hovorů trvalo průměrně 4,5 minuty na hovor.  

 Zjednodušení vyhledávání v dokumentech

 Snížení nákladů na oběh papírových dokumentů

 Snížení nákladů na skladování osobních dokladů

 Zvýšení bezpečnosti uložených dat a zamezení neautorizovanému přístupu 



Budoucnost



Nábor

Mzdy

Talent Management

Bonusy

Osobní
data

Master 
Data

Základní HR

vzdělávání Plánování

Performance 
Mgmt.

Ohodnocení

3rd Party Re
cruiting

Další obsah

Chceme se více soustředit na talent management

SAP Employees File Management by OpenText

ESS / MSS Unifikovaný portál EIC nebo Shared Service Center Mobilní aplikace

Úložiště



SuccessFactors SAP Employee File 
Management by OpenText

Rychlé      spolehlivé     doplňující se

Jak to bude fungovat



Dostupné přes jednotný portál



Služby pro zaměstnance



ESS



MSS



Employee File Management



Talent Management



Budoucnost

SAP Document Presentment



34%
Pokles

43%
Nárůst Customer-centric

Společnosti 
nevěnující 
pozornost
zákazníkům

Customer Lifetime Value



Řešení

MarketingBusiness ITZázemí

Komunikace libovolným kanálem



 Uživatel si sám může

definovat obsah 

včetně okamžitého 

náhledu a možnosti

schvalování.

 Moderní UI

integrovaná do 

business aplikace

Jednoduchá tvorba dokumentů



• Centrální správa stylů

pro všechny výstupy

• Styly mohou být

personalizované

• Jedna šablona pro

mnoho výstupů

• Jeden výstup pro

mnoho zařízení

Jednotný styl


