
plusPortal je moderní online personální a mzdový informační systém. Možnost pořízení jednotlivých modulů nebo celého HR softwaru. 

 

 

Personální a mzdový 
software  www.plusportal.cz  

Personalistika Mzdy Docházka Volno Pracovní cesty  
Drobné  
výdaje Nábor Odměny Hodnocení Stravování 

Pracovní  
vybavení 

Vyhodnocení 
Nástroj, který při správném použití udělá mnoho 

s přínosem vzdělávání. plusPortal vyhodnotí 
předchozí sezónu, takže neopakujete akce, které se 
neosvědčily. Správa formulářů, rozpočet nákladů. 

 

Nákladový controlling 
Plná kontrola zdrojů na zvyšování kvalifikace. 

Plánování nákladů na rozvoj zaměstnanců, 
stanovení a rozdělení rozpočtu na vzdělávací 

sezónu a evidence skutečných nákladů. 

Modul 
Vzdělávání 

E-learning 
Elektronická forma vzdělávání na internetu  

s následným ověřením. Modul Vzdělávání má 
vazbu na e‑learningový systém Moodle a společně 
tvoří komplet pro administraci i samotnou výuku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

je zaměřen na podporu procesů spojených  
s firemním vzděláváním - shromažďování 
požadavků na školení, příprava vzdělávací 
sezóny, realizace jednotlivých vzdělávacích 
aktivit, jejich vyhodnocování, apod. 
 

Sběr požadavků 
Vzdělávání bývá předmětem požadavků BOZP, 
diskusí s liniovými manažery, vyplývá z firemní 

strategie či výsledků hodnocení. plusPortal pomáhá 
ujasnit, jak postupovat u každého zaměstnance. 

 

Plánování sezóny 
Můžete plánovat různé typy vzdělávacích akcí, 

pravidelná přeškolení, koordinovat termíny, 
vytvářet prezenční listiny. Průpis do kalendářů 

Outlook nebo Google. 

 

Zapojení zaměstnanců 
Zaměstnanci mají přístup ke svým záznamům, 
naplánovaným školením k jejich pozici, dále 
mohou vybírat z nabídky akcí nebo žádat 

o schválení účasti na mimořádném školení. 

 

Podporuje různé formy vzdělávacích akcí, 
včetně elektronické formy, kdy využívá 
systém Moodle přímo vestavěný do prostředí 
plusPortalu. 

http://www.plusportal.cz
http://www.plusportal.cz/
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Využití pro personalisty 
• Shromažďování požadavků (koho je třeba 

školit, jaký druh školení) 
• Příprava kalendáře (plánu) vzdělávacích 

aktivit pro aktuální/budoucí sezónu 
na základě shromážděných požadavků 

• Výběr vhodných dodavatelů vzdělávacích 
akcí (interní i externí) 

• Možnost provázání se serverem 
Edumenu.cz 

• Vlastní nastavení kategorizace 
vzdělávacích aktivit – interní výuka, kurzy, 
e-learning, webináře, stáže aj. 

• Propojení s e-learningovým systémem 
MOODLE v případě používání  
e-learningových vzdělávacích akcí 

• Vytváření nabídek školení pro 
zaměstnance, jejich zveřejnění na webu, 
shromažďování přihlášek, hlídání lhůt pro 
potvrzování účasti zaměstnanců 
na určených školeních 

• Různé možnosti rozdělování účastníků 
na vypsané termíny 

• Tvorba prezenčních listin 
• Evidence výdajů na vzdělávání, stanovení 

rozpočtu a sledování nákladů dle 
nastavených parametrů – náklady 
na jednoho zaměstnance, oddělení, 
konkrétní vzdělávací akci apod. 

• Formuláře pro hodnocení akcí – 
hodnocení vzdělávací akce, školitele, 
přínosy aj. (možnost vyplnit elektronicky 
nebo v tištěné podobě) 

• Druhá fáze hodnocení - 
k bezprostřednímu hodnocení akce  
je možné definovat i druhou fázi 
hodnocení určenou pro zjištění přínosu 
akce s odstupem času 

 

 

Využití pro manažery 
• Možnost vytváření vzdělávacích plánů pro 

podřízené zaměstnance 
• Nastavení povinné či volitelné účasti 
• Evidence vzdělávacích aktivit podřízených 

zaměstnanců 
• Schvalovací procesy 
• Kvalifikační matice podřízených 
• Automatická oznámení - propadlá školení 

podřízených zaměstnanců 
• Kontrola čerpání nákladů 

Využití pro řadové 
zaměstnance 
• Záznam o vzdělávání pro každého 

zaměstnance 
• Propojení na kartu zaměstnance, tedy 

každý zaměstnanec má přístup ke svým 
údajům o vzdělávání 

• Přehled naplánovaných školení pro daného 
zaměstnance nebo jeho pozici 

• Hlídání lhůt pro povinná školení - 
automatické upozornění e-mailem 

• Nabídky volitelných akcí, na které  
se mohou zaměstnanci přihlásit 

• Možnost vyhodnotit přínos vzdělávací akce 
s odstupem času 

Modul vzdělávání má vazbu na e-learningový 
systém Moodle a společně tvoří komplet pro 
administraci a samotnou výuku. 
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