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PROGRAM SEMINÁŘE plusPortal 
Vaše PERSONÁLNÍ procesy mohou mít naše PLUS 

 

»Personalistika »« Vzdělávání »« Hodnocení« 

23. 11. 2016 od 09:30 do 12:30 hod. 

Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

 

Seminář je ZDARMA, včetně dopoledního občerstvení a oběda. 

Parkování zajištěno přímo v areálu kulturního domu K-TRIO 

Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 16. 11. 2016. 

 

Program Semináře 

09:15 – 09:30  Prezence účastníků 
 

09:30 – 09:45 Část I. Úvod - Personální systém plusPortal 

- Představení plusPortalu a výhody komunikace pomocí internetu 
- Používání plusPortalu na mobilních IT zařízeních - výhoda dostupnosti 
- Nastavení přístupových práv – pro každého jednotlivce, rámcově dle pozic, dle 

pravomocí 
 

09:45 – 10:30 Část II. Personalistika 

- Personální procesy a ukázky používání personalisty, manažery i řadovými 
zaměstnanci 

- Chytré nástroje - palubní deska, nástěnka, check-listy, reporting dat 
- Centrální evidence zaměstnanců, přehledy organizační struktury 
- Žádosti o změny personálních údajů 
- Možnost hromadného zpracování nástupů 
- Možnost holdingové struktury 

 
10:30 – 10:35 Přestávka 
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10:35 – 11:15 Část III. Vzdělávání 

- Vytváření plánu vzdělávacích aktivit pro zaměstnance  
- Stanovení rozpočtu na vzdělávání, sledování nákladů na vzdělávání  
- Možnost propojení s e-learningovým systémem 
- Příprava nabídek vzdělávacích akcí - interní výuka, kurzy, e-learning, webináře, stáže 
- Zveřejnění nabídek a hlídání termínů přihlášek 
- Způsoby rozdělování přihlášených zaměstnanců na vypsané termíny 
- Následné hodnocení - vzdělávacích akcí, školitelů, přínos pro firmu 

  
11:15 – 11:25 Přestávka 

 
11:25 – 12:15 Část IV. Hodnocení 

- Příprava procesu hodnocení, stanovení cílů pro zaměstnance 
- Metody hodnocení - dle cílů, kompetencí, kritérií, klíčových událostí 
- Elektronické nebo tištěné hodnoticí formuláře - vytváření, vyplňování hodnoticích 

formulářů  
- Hodnoticí pohovory 
- Statistická vyhodnocení shromážděných dat 

 
12:15 – 12:30 Část V. Závěr - Dotazy, diskuze 
 
12:30 Pozvání na oběd 
 

 

Programem Vás bude provázet a na Vaši účast se těší obchodní tým plusPortal  

a 

přednášející Adriána Vítková HR consultant 
         

 


