Informační systém Vema

Vzdělávání
Komplexní řešení
vzdělávání
v organizaci
Říká se, že nejlepší investicí je investice do
vzdělávání. Čím dál tím více organizací si
uvědomuje, že ve stále rostoucím konkurenčním
prostředí mohou obstát jen s vysoce vzdělanými
pracovníky. Vzdělávání se tak dostává do popředí zájmu všech moderních manažerů.
Aplikace Vzdělávání Vema řeší problematiku
profesního růstu zaměstnanců, eviduje jejich
účast na odborných akcích i závazky a dohody
uzavřené se zaměstnancem o jeho vzdělávání.

Využívejte software Vema v cloudu

Společnost Vema, a. s.
je předním dodavatelem ucelených řešení pro oblast
řízení lidských zdrojů. Na trhu působí od roku 1990
a je zastoupena na celém území ČR a SR.

www.vema.cz

Aplikace sleduje i samotné vzdělávací akce
– uskutečněné, právě probíhající, nevyužité
a plánované (tzn. časový průběh vzdělávacích
akcí, spoluúčast zaměstnance na úhradě,
proškolené dny, povinná přeškolení pracovníků,
počátky nových kurzů apod.). Aplikace umí
také rozúčtovávat náklady jednotlivých akcí
na konkrétní pracoviště.
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Vzdělávání

Je vhodné pro všechny typy a velikosti organizací – pro
podnikatelské subjekty, školství, zdravotnictví, státní
správu a samosprávu, a jiné nepodnikatelské subjekty.
Aplikaci lze provozovat ve spolupráci s portálovým
řešením, čímž poskytuje komfort interaktivní práce,
jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Aplikaci
Vzdělávání lze provozovat ve společném datovém
prostředí s ostatními aplikacemi Mzdy, Personalistika,
případně i Systemizace. Výhodou koncepce společného
datové prostředí je úzké propojení jednotlivých aplikací.

Aplikace umožňuje:
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• vedení evidence o veškerých vzdělávacích akcích
v organizaci
• vedení evidence jednotlivých účastníků na vzdělávacích
akcích, včetně interaktivního pojetí vzdělávacího procesu
• sledování a vyhodnocování komplexních nákladů
vynaložených na školení pro jednotlivé zaměstnance
• sledování a vyhodnocování komplexních nákladů
vynaložených na školení pro celou organizaci
• tisk a rozesílání pozvánek na vzdělávací akce
• vytvoření plánu vzdělávání zaměstnanců, jeho průběžné 		
sledování a vyhodnocování plnění
• ze strany zaměstnance hodnocení realizovaných kurzů
• ze strany organizace celkový přínos jednotlivých
vzdělávacích akcí pro organizaci
• hodnocení a vyhodnocení vzdělávacích akcí formou
ankety či dotazníků
• evidenci externích vzdělávacích agentur s podrobnou 		
evidencí nabízených školicích učeben a ubytovacích 		
kapacit

Další informace Vám rádi sdělíme
na tel.: 530 500 100 (obchodní oddělení)

www.vema.cz

• evidenci vlastních vzdělávacích zařízení s podrobnou
evidencí nabízených školicích učeben a ubytovacích 		
kapacit
• automatické sledování termínů periodických kurzů
• evidenci interních a externích lektorů s možností vedení
adres, různých typů spojení, odborností a finančních
požadavků
• přiřazování jednotlivých lektorů ke konkrétním vzdělávacím
akcím, sledování odměňování a odborností
• e-learningovou formu samostudia, kde mohou být
studující převážně nebo zcela odděleni od lektora,
který studium řídí a podporuje prostřednictvím aplikace
a portálu
• formou e-learningového studia lze poskytovat různé
studijní texty a materiály
• e-learningové studium lze zakončit vyplněním testu
s automatickým vyhodnocením jeho správnosti
• koncepční přístup k problematice vzdělávání v rámci
všech typů organizací, propojení s dalšími HR aplikacemi
a především interaktivní portálové řešení s vazbou na
hodnocení zaměstnanců
• uživatelský komfort:
– možnost vytvořit katalog typu vzdělávacích akcí podle
			 potřeby organizace
– přímá vazba na aplikace Mzdy a Personalistika
– různé typy tiskových výstupů pro potřeby vedoucích
			 zaměstnanců a managementu
– kontextová nápověda, popisy procesů, sestav, novinek
			 ve zpracování a přístup k Bázi znalostí produktů Vema

Služby

Pro přímý kontakt je našim zákazníkům k dispozici Call Centrum
se Zelenou linkou, Žlutou linkou a webovým formulářem.
Ke všem produktům je nabízeno školení a odborné konzultace.
K novým verzím se pořádají semináře a jednou ročně i setkání
uživatelů.

