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Outsourcing
  zpracování mezd

Řešení s nejvyšší přidanou hodnotou na trhu
•	Máte	problémy	se	zpracováním	mezd?

•	Bojíte	se	kontrol?

•	Odchází	Vám	mzdová	účetní?

•	Založili	jste	novou	společnost	a	nemáte	
	 nikoho,	kdo	by	Vám	zpracovával	mzdy?

•	Nevyplatí	se	Vám	kvalifikovaná	mzdová	
	 účetní?

•	Chcete	ušetřit	náklady	na	hardware	
	 a	software?

To	vše	Vám	vyřeší	outsourcing	zpracování	
mezd	Vema.

Nabízíme	outsourcing	zpracování	mezd	Vema	
na	zcela	novém	principu,	který	dává	uživatelům	
dříve	nemyslitelné	možnosti.	Hlavním	přínosem	
je	vysoká	pružnost	a	operativnost	řešení.	Díky	
využití	moderních	komunikačních	technologií	
má	zákazník	možnost	nahlížet	do	dat	kdykoliv	
v	průběhu	zpracování	mezd	a	může	si	vytisknout	
i	libovolnou	sestavu,	či	ověřit	nějaký	údaj.	Nezáleží	
na	vzdálenosti	zpracovávané	organizace	od	spo-
lečnosti	Vema.	Zárukou	kvality	je	i	tým	zkušených	
specialistů,	kteří	přes	dvacet	let	úspěšně	vyvíjí	
aplikaci	Mzdy	Vema.

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.

Počet organizací, které mají mzdy od Vema

Výplaty pro 700 000 zaměstnanců
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Princip řešení
Outsourcing zpracování mezd Vema je založen na moderních 
informačních a komunikačních technologiích. S jejich využi-
tím nabízí uživatelům službu s vysokou přidanou hodnotou. 
Celý systém služeb je vybudován nad řešením Vema V4 
Cloud, se kterým mají pozitivní zkušenost již stovky uživatelů. 
Aplikace Mzdy, na které je výpočet prováděn, běží v datovém 
centru a přes internet k ní přistupuje jak zpracovatel, tak 
zákazník. 

Toto řešení přináší mnoho výhod. Zákazník může vzdáleně 
sledovat průběh výpočtu mezd i tisknout požadované 
sestavy, či nahlížet na libovolné informace ve svých datech. 
Komunikace je šifrovaná a přístup je chráněný certifikátem. 
Využití řešení V4 Cloud umožňuje provozovat všechny 
ostatní aplikace z rodiny Vema, které s aplikací Mzdy přímo 
sdílí data – Personalistika, Docházka, Vzdělávání, Systemizace 
atd. 

Outsourcing zpracování mezd proto nečiní žádné provozní 
problémy, které by jinak vyčlenění této agendy mimo 
organizaci nutně způsobilo. Všechny procesy na sebe 
stále logicky a plynule navazují a nic se nemusí duplicitně 
zapisovat do různých agend. Zpracovatel a zpracovávaná 
organizace mohou být od sebe geograficky velmi vzdáleni, 
aniž by to mělo negativní dopad na kvalitu služby. Potřebné 
doklady mohou být zasílány poštou, nebo lépe v elektronické 
podobě zašifrovaným a podepsaným e-mailem. Je zřejmé, 
že takový systém je velmi efektivní a flexibilní.

Internetový portál zdarma
Díky internetovému Portálu Vema, který je součástí řešení 
a je automaticky v ceně, se mohou všichni zaměstnanci 
zpracovávané organizace podívat v běžném internetovém 
prohlížeči na své výplatní lístky, na stav čerpání dovolené, 
na bilanci odpracované doby apod. Vedoucí pracovníci 
mají přístupné i údaje o čerpání mezd svých podřízených, 
a to i agregované ve struktuře podle podřízených útvarů. 
Zřetelně se tak šetří komunikace se zpracovatelem, protože 
informační potřeba jednotlivých pracovníků je pokrývaná 
okamžitě přímo dostupným informačním systémem.

Výhody Outsourcingu Vema
•	 smluvní	převzetí	zodpovědnosti,	garance

•	 neustálý	přístup	všech	zaměstnanců	ke	svým	
	 personálním	údajům

•	 vysoká	míra	zabezpečení

•	 plnohodnotný	přístup	do	dat,	možnost	tisků	a	analýz

•	 propojení	s	ostatními	aplikacemi	HR	Vema

•	 ošetření	kontrol	před	úřady

•	 maximální	využití	komunikačních	technologií

•	 centrální	řešení	pro	distribuované	firmy

•	 efektivní	rozdělení	kompetencí

•	 vysoká	přidaná	hodnota	služby

•	 dobrá	cena

•	 poskytovatelem	je	dlouholetý	specialista	na	mzdy
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Další informace Vám rádi sdělíme
na tel.: 530 500 100 (obchodní oddělení)

Aplikace Mzdy Vema běží
     v zabezpečeném datovém centru


