
plusPortal je moderní online personální a mzdový informační systém. Možnost pořízení jednotlivých modulů nebo celého HR softwaru. 
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Jednoduchá evidence zaměstnanců 
Číselník základních údajů o zaměstnancích určený k využití napříč všemi 

moduly v případě, že není aktivní modul Personalistika. 

Check-listy 
Pro různé situace lze vytvářet check-listy, 

následně dle nich postupovat a případně je také 
sdílet s kolegy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zahrnuje všeobecné funkce využívané napříč 
všemi moduly aplikace a představuje tak 
nezbytnou základní platformu produktu 
plusPortal. Na základní modul navazují moduly 
samostatných agend, jakou jsou například 
Personalistika, Mzdy, Docházka, Volno, 
Vzdělávání apod. Tyto moduly lze, až na výjimky, 

Datová pumpa 
SQL nástroj, který umožňuje obousměrný přenos dat  

v rámci naplánovaných úloh do a z databáze 
plusPortalu. 

 

Seznamy a reporting 
Umožňuje pracovat s přehledy dat a vytvářet 

reporty, které lze stahovat ve formě Excel tabulek  
a grafů nebo je pravidelně ve stanovenou dobu 

rozesílat e-mailem určeným příjemcům. 

libovolně kombinovat. Díky Základnímu modulu 
lze například zaměstnancům přidělovat práva. 
Tím je zajištěno, že každý uživatel vidí a pracuje 
pouze s takovými daty, ke kterým dostal přístup. 
Další součástí Základního modulu je správa 
fronty e-mailové komunikace, nástroj pro logo-
vání změn nebo plánování automatických úloh. 

Workflow 
Centrální přehled a správa žádostí ze 

schvalovacích workflow jednotlivých modulů. 

http://www.plusportal.cz
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Rozšíření základního 
modulu: 
Doplňkové moduly Základního modulu 
umožňující vytěžování dat pro další využití  
v jiných programech a aplikacích. 

Externí mzdy 
Servisní modul pro nastavení a kontrolu přenosu 
informací pro zpracování mezd mimo plusPortal. 

• Personální změny pro mzdy – přehled změn 
provedených v evidenci zaměstnanců  
v modulu Personalistika pro mzdovou 
účetní. 

• Položky pro měsíční mzdy – generování .csv 
souboru s podklady pro zpracování mezd. 
Může obsahovat informace z Docházky, 
Pracovních cest, Drobných výdajů, Odměn  
a také nárok na stravenky či stravenkový 
paušál. Základem je číselník pro nastavení 
vazby na externími mzdové složky. 

API 
Jednosměrné API rozhraní, které umožňuje 
získání dat pomocí HTTP protokolu z databáze 
plusPortal dle vlastní konfigurace. 

Active directory 
Modul, který umožňuje předávat vybrané údaje 
o zaměstnancích do Active Directory  
a usnadňuje tak správu sítě např. při zavádění 
nových zaměstnanců nebo změnách  
v personální evidenci. 

Pokročilá autentizace  
Tento modul poskytuje uživateli vyšší úroveň 
zabezpečení účtu. Ověření identity při 
přihlašování je podmíněno přihlášením pomocí 
uživatelského jména a hesla a jednorázového 
kódu, který uživateli přijde přes SMS nebo  
e-mailem.   

Možnost nastavit uživatelům přistupujícím  
do plusPortalu z vnější sítě omezení práv  
a zpřístupnit jim tak systém pouze  
v nejnutnějším, omezeném režimu. 

http://www.plusportal.cz
http://www.plusportal.cz/
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