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M-FILES USNADŇUJÍ PROCESY V OBLASTI ŘÍZENÍ
LIDSKÝCH ZDROJŮ
PROFI-MEN je českou personálně poradenskou a vzdělávací společností, která si
klade za cíl poskytovat komplexní podporu a služby v oblasti moderního personálního řízení. Do této oblasti spadá provádění personálních auditů, organizačních
auditů, budování a rozvoj personálních útvarů, tvorba systémů hodnocení a motivace zaměstnanců, vzdělávání, příprava a trénink zaměstnanců firem a společností
z podnikatelské i nepodnikatelské sféry.
Velkou pozornost věnuje také vzdělávání a rozvoji HR manažerů a specialistů. Proto průběžně vytváří a dále rozvíjí odborné vzdělávací programy pro oblast HR.
PROFI-MEN působí na trhu také jako personální agentura a poskytuje plnou podporu zájemcům o změnu pracovního uplatnění, kteří hledají nové možnosti a seberealizaci.
„Jedním ze základních pilířů filozofie společnosti je mít spokojené zákazní ky a mít radost z výsledků práce,” říká zakladatel společnosti Ing. Vladimír Pozdníček.

O SPOLEČNOSTI
Název společnosti
PROFI-MEN, s.r.o.
Sídlo
Hradec Králové
Obor činnosti
Personálně poradenská společnost

Rozvíjet aplikaci v reálném čase

Vzdělávání a rozvoj HR manažerů

Pan Ing. Vladimír Pozdníček po založení své firmy v roce 1994, začal používat pro
evidenci firemních aktivit aplikaci Quatro Pro vyvinutou společností Borland. Jednalo se o velmi podařený produkt typu tabulkového kalkulátoru, ve kterém bylo možné vytvářet různé agendy, využívat makra, přizpůsobovat je aktuálním potřebám
a vytvářet aplikace pro řízení firemních agend.

Podpora a služby v oblasti moderního
personálního řízení

Flexibilní prostředí aplikace umožňovalo doplňovat funkce, které se s rozvojem
podnikaní objevovaly. Jednalo se například o evidenci uchazečů, přiřazování kandidátů a pozic, sledovaní zakázek, automatizované vytváření nabídek a jejich
exportování pro vystavení na webu nebo odeslaní e-mailem atp.
Základní výhodou tohoto řešení pro společnost PROFI-MEN byla rychlá a jednoduchá přizpůsobitelnost, takže nové podnikatelské aktivity bylo možné zapracovávat
již od samého počátku jejich vzniku.

Technologické změny v IT ovlivnily záměry
S příchodem nových technologií po roce 2010 přestalo být prostředí Quatro Pro
výrobcem podporované a společnost PROFI-MEN, byla postavena před rozhodnutí
o změně firemního informačního systému. Cílem bylo najít takové prostředí, do kterého by bylo možné data za období více než dvaceti let naimportovat. Zároveň
aby bylo průběžně přizpůsobitelné, umožňovalo využívat současné technologie,
bylo cenově dostupné a samozřejmě podporované perspektivním dodavatelem.
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PŘÍNOSY
 Rychlejší a přehlednější vyhledávání
dokumentů

 Snadná správa a úpravy již vytvořených
dokumentů

 Pohodlné sdílení dokumentů v rámci
firmy

 Přístup k uloženým dokumentům a datům
odkudkoli

 Vždy aktuální data

M-Files pracuje s dokumenty
i daty

nanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.
A v neposlední řadě i aktuálnost uložených
dat.

Rozhodnutí tedy padlo na prostředí, které
umožňuje jednoduše zpracovávat dokumenty, protože v této profesi je mnoho informací ukládaných právě ve formě dokumentů.

„Používání systému M-Files je velmi intuitivní
a lehce ovladatelné. Osobně vítám, že si
jako správce mohu přizpůsobit uživatelské
prostředí interním potřebám firmy,“ hodnotí
dvouleté používání aplikace M-Files Ing.
Vladimír Pozdníček.

Ale také umožňuje pracovat s daty, jak
samostatně, tak i ve spojení s personálními
dokumenty a vytvářet firemní agendy. Velmi potřebnou funkcionalitou je také scanování dokumentů - například poznámek z
jednání, k obchodním případům, k řešení
zakázek - a jejich ukládání v digitalizované
podobě do datového skladu.
Pan Ing. Vladimír Pozdníček si nastavil systém ve spolupráci s dodavatelem M-Files,
společností ALTEC, a dále si podle potřeby
funkcionalitu prostředí upravuje a doplňuje
zcela samostatně. Přímo v prostředí M-Files
si tak vytváří a modifikuje agendy a vlastnosti, jako jsou:












Uchazeči
Firmy / zákazníci
Pozice / zakázky
Pohovory a jednání
Statistiky
Diskuse a komentáře
Exporty pro publikaci na portále
Přístupová práva pro zaměstnance
Personální audity
Vzdělávací akce
Poradenské akce

Výhodou je bezesporu úspora času, které je
dosaženo díky rychlému a přehlednému
vyhledávání informací a dokumentů. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměst-

Plány do budoucna
V rámci dalšího rozvoje a zkvalitňování
svých vnitřních procesů má společnost
PROFI-MEN zájem o automatizaci a zajištění workflow ke sledování zpětné vazby
u nabídkových řízení, sledování a řízení
průběhu řešení zakázek, plnění úkolů na
zakázkách, řešení projektů a další. PROFIMEN plánuje také využití M-Files v oblasti
řízení a správy dokumentace v rámci:
 personálních a organizačních auditů,
 redesignu popisů pracovních pozic pro
zákazníky,
 tvorby systémů pravidelného hodnocení zaměstnanců,
 zpracování hodnocení zaměstnanců
metodou 360°zpětné vazby,
 dotazníkových šetření a motivačních
analýz,
 analýz vzdělávacích a rozvojových
potřeb.
Zkrátka všude tam, kde je třeba pracovat s větším počtem dokumentů a mít je
dobře organizované a vyhledatelné.

www.altec.cz

IMPLEMENTOVANÉ ŘEŠENÍ
Produkt M-Files je jedna z deseti nejvýznamnějších světových aplikací pro elektronickou správu dokumentů i správu firemního
obsahu. Na jejím základě lze řídit vnitropodnikové procesy a propojovat data
z různých firemních aplikací a zabezpečovat přístup ke sdíleným dokumentům.
Hlavní výhodou M-Files je jednoduché ovládání, otevřenost, přizpůsobivost a verzování
dokumentů.
Dodavatelem DMS & ECM aplikace M-Files
je společnost ALTEC a.s., autor české lokalizace a dlouholetý obchodní partner společnosti M-Files Inc. pro region České republiky
a Slovenska.

