Informační systémy Vema

Portál Vema

Portálové řešení
aplikací Vema
přístup k datům odkudkoli
názorná analýza dat
Kromě uživatelsky přívětivého vzhledu i způsobu používání umožňuje portálové
řešení uživatelům přístup k datům z různých aplikací Vema z kteréhokoliv
počítače připojeného na internet. Není přitom potřeba mít na tomto počítači
příslušné aplikace nainstalovány, stačí pouze Internet Explorer. Uživatel má
podle svých potřeb a oprávnění k dispozici personalizovanou sadu stránek,
kterými prochází obdobně jako při prohlížení internetu. Na jednotlivých stránkách
vidí potřebné údaje z různých oblastí. Tam, kde je to účelné, je i možnost
prostřednictvím Portálu na libovolném počítači pořizovat data do příslušné
databáze, např. zadat svou služební cestu či naplánovat svou nepřítomnost.
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Mezi jeho hlavní výhody patří:
• stránky jsou přístupné odkudkoli, odkud má uživatel přístup na internet,
se zachováním prvků bezpečnosti, nepotřebuje jiné softwarové vybavení
než Internet Explorer, nemusí umět pracovat s aplikacemi Vema, ovládání
v celém Portálu je velmi intuitivní,
• uživatel má k dispozici sadu stránek s informacemi, které jsou pro jeho
konkrétní funkci užitečné, a to ze všech potřebných aplikací a vhodně
předzpracované, k informacím ze všech aplikací se přitom dostane z jediné
své personalizované hlavní stránky,
• stránky, kterými uživatel prochází obdobně jako jinými internetovými
stránkami, tvoří dynamické dokumenty, ve kterých jsou data podle charakteru
požadované informace předzpracována, současně však zobrazené údaje
nejsou "mrtvé" jako v klasických sestavách, ale každá informace je současně
navigací na další údaje, ať už s podrobnostmi, či s dalšími souvislostmi,
• speciální možnosti potom poskytují dynamické tabulky, pomocí kterých lze
data efektivně analyzovat, mohou ale sloužit i pro profesionální prezentaci
údajů nadřízeným apod., uživatel může jednoduchým intuitivním způsobem
měnit výběr i pořadí sloupců a jejich třídění, data filtrovat, vytvářet vlastní
hierarchické uspořádání dat, pohybovat se v datech volně směrem k detailu
i k vyšším agregacím, pohlížet na data z různých pohledů atd., data lze vždy
zobrazovat v podobě tabulky i grafů, které mají obdobné schopnosti, a obojí
vytisknout barevně či černobíle.

V jednotlivých částech vstupní stránky Portálu Vema najde uživatel
řadu obecně užitečných odkazů pro všechny:
• osobní údaje, jako jsou mé výplatní lístky, přehled docházky, cestovní příkazy
a plán nepřítomnosti včetně formulářů pro jejich zadání,
• údaje o vlastní organizaci,
• seznam zaměstnanců naší organizace s telefonními čísly, přehledy
přítomnosti, dovolené,
• informace o životních či pracovních výročích kolegů,
• seznam partnerů, ať už zákazníků nebo jiných pracovních kontaktů a řadu
dalších údajů.
Kromě toho lze také použít rychlé vyhledávání konkrétného zaměstnance, firmy
apod. Užitečný je i rychlý přístup k internetovým stránkám Vema s Call Centrem,
Bází znalostí a dalšími informacemi.

Pro různé profese jsou potom na vstupní stránce k dispozici
specializované části, ve kterých pracovník najde odkazy pro
konkrétní pracovní zařazení. Příkladem mohou být:
• pro ředitele odkazy na významné údaje ze všech aplikací Vema hospodářský výsledek, stavy hotovosti, mzdový a platový vývoj, vývoj
zaměstnanosti apod.,
• pro personálního ředitele struktura zaměstnanců, přehled mezd a platů a jejich
čerpání, využití fondu pracovní doby, bilance odpracované doby a další
analytické tabulky z oblasti personalistiky,
• oblast ekonomiky je zastoupena především řadou analytických tabulek
z účetnictví, fakturace a Cash-Flow, např. hospodářský výsledek, aktiva
a pasiva, pohledávky a závazky po splatnosti, rozpočet, plánované příjmy
a výdaje, stavy a obraty bankovních účtů a pokladen.
Kromě mnoha možností, které má v rukou sám uživatel, jsme připraveni
s přizpůsobením Portálu pro konkrétní organizaci kvalifikovaně pomoci,
tak aby se Portál Vema stal Vašim užitečným pomocníkem při každodenní práci.
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