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Anotace
Tato bakalá ská práce se zabývá vývojem mzdového informa ního systému

v Nemocnici Most od roku 1990 (po ízení prvních PC na mzdové odd lení) do
sou asnosti, kdy se nemocnice stala odšt pným závodem Krajské zdravotní, a.s. Práce se
zam uje p edevším na popis zavád ní vybraného informa ního systému firmy Vema, a.s.
a s ním spojené výhody a nevýhody pro zpracování mezd.

V první ásti práce je p edstavena spole nost Nemocnice Most. Ve druhé ásti jsou
popsány jednotlivé klí ové etapy zavád ní informa ního systému a jejich p ínos, resp.
negativa. Ve t etí ásti bude vyhodnocen výb r dodavatele informa ního systému a vliv
výpo etní techniky na profesní r st zam stnance personálního a mzdového odd lení.

Protože autorka pracuje jako mzdová ú etní Nemocnice Most a podílí se na zavád ní
novinek a rozši ování užívaného SW na celém odd lení, uvádí v této práci i praktickou
stránku rozvoje lidských zdroj .

Klí ová slova: Nemocnice Most, mzdový informa ní systém, zpracování mezd,
personální a mzdové odd lení, Vema, a.s.

Summary
This bachelor work considers development of wage information system in hospital in

Most since 1990 (providing the first personal computers in Wage Department) till present
when it became a branch office of Regional Health, Inc. The paper focuses mostly on
description of implementing a chosen information system of company Vema, Inc. and
connected advantages and disadvantages for wage processing.

The association of hospital in Most was introduced in the first part of this work. The
key particular stages of implementing a chosen information system, and its contributions or
negatives, were described in the second part of this work. In the third part it will be
evaluated the choice of information system vendor and the impact of information
technology on professional development of the personal and wage departments employee.

Because the author of this work works as a wage accountant in the hospital in Most
and she participates in innovations and enlargement of commonly used software in entire
department, here she indicates even practical aspect of human recourses development.

Key words: Hospital in Most, wage information system, wage processing,
personal and wage departments, Vema Inc.
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SEZNAM ZKRATEK

KZ, a.s. Krajská zdravotní, akciová spole nost

o.z. odšt pný závod

PaM personální a mzdové odd lení

PVT podnik výpo etní techniky

obecn  používané zkratky p evzaté z angli tiny:

DOS opera ní systém [Disk Operating System]

HR lidské zdroje [Human Resources]

HW technické vybavení [Hardware]

IS informa ní systém [Information System]

PC osobní po íta [Personal Computer]

PIS personální informa ní system [Personnel Information System]

SW programové vybavení [Software]

zkratky používané firmou Vema:

EKOS ekonomický systém

ELD eviden ní listy d chodového pojišt ní (modul HR)

PAM práce a mzdy (modul HR)

PER personalistika (modul HR)

RNP registr nemocenského pojišt ní (modul HR)

STM systemizace (modul HR)
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1. ÚVOD

Data a informace pat í k tomu nejcenn jšímu, co organizace vlastní a zpracování

mezd bezesporu pat í v každé organizaci k velmi d ležitým innostem. Informa ní systém

ale není jen technika – d ležití jsou i lidé, kte í s ní pracují. Jde tedy o nedílnou sou ást

popisu IS a jeho funkci v organizaci.

Cílem mé bakalá ské práce je zdokumentovat jednotlivé etapy vývoje mzdového

informa ního systému v Nemocnici Most.

Pracuji v Nemocnici Most již 17. rokem a za tu dobu jsem prošla r znými pozicemi

v oblasti práce a mzdy. P vodn  existující zam stnanecký odbor byl rozd len na t i ásti:

personální odd lení, odd lení PaM a mzdová ú tárna. Nastupovala jsem na odd lení PaM

a tehdy se pracovalo ješt  bez po íta e. Po organiza ní zm  jsem po roce p ešla do

mzdové ú tárny, kde bylo zprovozn no prvních 5 po íta  v celé organizaci. Od té doby

jsem se podílela na uživatelském p izp sobování mzdových i personálních aplikací. To je

tém  20 let postupného vývoje, který si zaslouží zmapování.

Ve druhé kapitole nejprve p edstavím spole nost a zmíním významné mezníky za

dobu zavád ní IS – jako jsou nap . stav v roce po átku zavád ní IS, dále osamostatn ní

kterých ástí organizace nebo naopak slou ení s jinými nemocnicemi do sou asné

podoby akciové spole nosti.

Ve t etí kapitole se budu v novat popisu postupného zavád ní IS v organizaci. Od

jednotlivých PC na za átku – s jedním modulem zpracovávajícím pouze mzdy (kdy

v žádném p ípad  ješt  nelze hovo it o informa ním systému) p es po íta e spojené sítí

a využívající 2-3 spolupracující moduly až po vlastní vyhrazený server pro produkty Vema

s propojením na ostatní IS organizace. Pro ú inné ízení lidských zdroj  je nezbytná

existence IS, ze kterého lze rychle a uživatelsky nenáro nou formou získat všechny

pot ebné údaje personálního a mzdového charakteru.[4] Informa ní technologie urazily od

svého nesm lého startu po roce 1980 obrovský kus cesty a tomu odpovídají i zm ny ve

zpracování mezd a personální agendy. S rozvíjejícím se systémem rostly samoz ejm

i požadavky na zam stnance personálního a mzdového odd lení. Krom  neustálých

legislativních zm n museli zvládat postupn  práci s opera ním systémem MS Windows,
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s kancelá ským balíkem MS Office, s Internetem a dalšími „novinkami“, které p inesla

doba.

Ve tvrté kapitole zhodnotím výb r dodavatele mzdového IS a jeho vývoj z hlediska

uživatelské podpory a p iblížím, jak se postupné zdokonalování techniky i programových

aplikací promítlo do práce zam stnanc  personálního a mzdového odd lení Nemocnice

Most v etn  vynucených organiza ních zm n.
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLE NOSTI

Novodobá historie Nemocnice Most za íná v roce 1975, kdy byl dostav n a p edán

do užívání nový rozsáhlý komplexní areál pod vrchem Ressl. Starou nemocnici stihl stejný

osud jako celé historické m sto Most, musela ustoupit t žb  uhlí. Popis tak daleké historie

není pro tuto bakalá skou práci d ležitý.

2.1. Sdružení zdravotnických za ízení okresu Most

V roce 1990 byla Nemocnice Most významným centrem všech zdravotnických

za ízení okresu a zpracovávaly se zde mzdy pro více než 2500 zam stnanc . Mezi

významná st ediska zdravotní pé e okresu, která pat ila do sdružení, a kterým mzdy

zpracovávalo jediné mzdové odd lení umíst né v Nemocnici Most, se adila nap íklad

Poliklinika Litvínov a PARACELSUS, závodní poliklinika CHZ SSP Litvínov se sídlem

v Záluží u Litvínova.

2.2. Nemocnice Most

V ervenci roku 1995 se výše zmín né polikliniky osamostatnily a ze sdružení zbyla

jen samotná Nemocnice Most, což se promítlo i do zm ny názvu organizace. Po et

zpracovávaných osobních ísel se zmenšil na 2150.

V pr hu dalších let této pom rn  dlouhé etapy docházelo postupn  ke snižování

celkového po tu zam stnanc  nemocnice – snižováním stav  ošet ovatelského personálu

na v tšin  odd lení, ve dvou p ípadech byla innost odd lení ukon ena zcela a odd lení

byla zrušena. Dle licen ních záznam  spole nosti Vema zpracovávalo mzdové odd lení

Nemocnice Most v listopadu 2004 celkem 1410 osobních ísel. Pro další etapu byla

ležitým mezníkem i zm na z izovatele z okresního ú adu na krajský ú ad – což se týkalo

i ostatních okresních nemocnic celého ústeckého kraje.

2.3. Krajská zdravotní, akciová spole nost

V roce 2007 došlo k dlouho p ipravovanému projektu ve zdravotnictví na severu

ech. P t okresních nemocnic, které do té doby fungovaly jako p ísp vkové organizace

Ústeckého kraje, se slou ilo do jedné akciové spole nosti s názvem Krajská zdravotní, a.s.
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Jednotlivými nemocnicemi KZ, a.s. jsou: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem,

Nemocnice D ín, Nemocnice Teplice, Nemocnice Chomutov a Nemocnice Most. Tyto

nemocnice nyní pracují jako odšt pné závody akciové spole nosti se sídlem v Ústí nad

Labem.

Akciová spole nost je ízena p ti lenným p edstavenstvem. Devíti lenná dozor í

rada je složena ze zástupc  kraje, odborné ve ejnosti a zástupc  zam stnanc . Roli valné

hromady plní Rada Ústeckého kraje, která jmenovala editele akciové spole nosti

a p edstavenstvo na návrh valné hromady jmenovalo editele jednotlivých odšt pných

závod  (nemocnic). Jediným vlastníkem akcií spole nosti je Ústecký kraj.

Krajská zdravotní, a.s. se stala s 6 500 zam stnanci nejv tší akciovou spole ností

v eské republice. Zárove  je s po tem zpracovávaných osobních ísel nejv tším

zákazníkem firmy Vema ve zdravotnictví a jedním z nejv tších zákazník  v celé eské

republice (obr. 1).

0
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4000

6000

8000

1990 1995 2004 2007

Po et zpracovávaných osobních ísel v organizaci

Obr. 1: Po et osobních ísel v organizaci
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2.4. P edm t podnikání

Hlavním p edm tem podnikání spole nosti, ve které pracuji, a o které v  bakalá ské

práci budu psát, je poskytování zdravotní pé e a provád ní dalších inností ve

zdravotnictví v souladu s vydanými akreditacemi, certifikacemi a licencemi.

Mostecká nemocnice je nejen spádovou nemocnicí pro okres Most s nejv tšími

sty Most a Litvínov, ale svým rozsahem poskytované pé e má nadregionální charakter

a p edstavuje významné centrum poskytování služeb v celé jihozápadní ásti Ústeckého

kraje. Nemocnice má uzav ené smlouvy se všemi zdravotními pojiš ovnami p sobícími

v eské republice, k dispozici má p ibližn  700 l žek na 27 primariátech a v sou asné

dob  zam stnává více než 1250 zam stnanc .
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3. VÝVOJ MZDOVÉHO INFORMA NÍHO SYSTÉMU

Za po átek po íta ového zpracování mezd v organizaci Nemocnice Most lze

považovat rok 1990, kdy byly po ízeny první PC na odd lení mzdové ú tárny – a jako

dodavatel informa ního systému pro podporu ízení lidských zdroj  byla vybrána

spole nost VEMA, a.s. D ležité etapy rozvoje a budování IS budou popsány

v následujících podkapitolách. V té první si ale dovolím krátký popis zpracování mezd

ed p íchodem výpo etní techniky do organizace. Tento popis zdánliv  nepat í do zadání,

ale ve skute nosti vysv tluje nevyhovující stav, který vlastn  vedl k rozhodnutí zakoupit

první po íta e v organizaci (mimo výpo etní st edisko) práv  pro mzdové odd lení…

3.1. Zpracování mezd p ed nákupem výpo etní techniky

Období vlastnímu po íta ovému zpracování mezd v Nemocnici Most p edcházelo

relativn  krátké, vzhledem k mnoha desetiletí provád nému ist  ru nímu výpo tu,

zpracování v PVT Chomutov. Data se po izovala z odevzdaných výkaz  práce na d rné

štítky na tzv. dálnopisech. Tyto štítky se odvezly do PVT, kde prob hl výpo et výplat na

sálovém po íta i. Výstupy z programu byly formou textových sestav, které se odvezly zp t

do organizace ke kontrole. Pokud byla objevena závažná chyba, opravila se na d rných

štítcích a následovalo další kolo zpracování v PVT. Strojový as sálového po íta e byl

id lován všem organizacím v kraji, takže odezvy byly v ádech dní.

 Detailní informace o celém procesu se již nepovedlo získat, ale vzhledem k zadání

ani nejsou podstatné. D ležité ovšem bylo rozhodnutí tehdejšího vedení nemocnice, že

zpracování mezd mimo organizaci je neefektivní a zna  zdlouhavé a je pot eba ho co

nejd íve zm nit.

3.2. Výb rové ízení a nákup prvních PC

Požadavky na dodavatele SW byly a jsou velmi vysoké: musí v as reagovat na

legislativní zm ny, disponovat dobrými analytiky i programátory a poskytovat kvalitní

podporu uživatel m. Na podzim roku 1990 se v Nemocnici Most p ikro ilo k výb ru

dodavatele.
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Situace na tehdejším trhu byla zna  nep ehledná a firem snažících se prosadit

v mzdové oblasti byly desítky, mnohdy se pod názvem firmy skrýval jen jediný

programátor. D ležitým faktorem výb ru se tedy stala d ryhodnost firmy a její

reference, resp. po et již fungujících instalací ve zdravotnických za ízeních. Tím se po et

astník  interního výb rového ízení zna  zúžil.

„Z konkursního ízení vyšla vít zn  firma VEMA Brno. Spl ovala stanovené

podmínky:

spolehlivost p i uplat ování všech zákonných úprav

možnost pohledu do historie i zp tného zpracování zm n a oprav

možnost uživatelského p izp sobení SW

(sou ty, t íd ní, zúžení, spojování, vyhledávání, skupinové dosazení)

dostupnost dodavatele

kontrola zpracování (chybová hlášení a upozorn ní)

autentizace“ [4]

Její produkt jednoduše nazvaný ‚Aplikace PAM’ spl oval i další požadavky:

firma s referencemi ve zdravotnictví

napojení na legislativu, specializovaná statistická hlášení

vlastnosti a ovládání editoru

(zakrytí nepoužívaných položek, makety výstupních sestav)

zabezpe ení dat

3.2.1. Technické ešení

Zakoupeno bylo p t samostatných po íta  kategorie PC-AT 286 s opera ním

systémem DOS, s barevným monitorem a jehli kovou tiskárnou, za dnes již t žko

pochopitelnou cenu p esahující 130.000 K  (lépe vybavený PC vedoucí stál dokonce

175.000 K ). Po spušt ní se zobrazilo jednoduché menu pro spušt ní aplikací Vema. Na

každém PC zpracovávala jedna mzdová ú etní svá p id lená odd lení (obr. 2).
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Obr. 2: Samostatné PC (bez propojení sítí)

3.2.2. Aplika ní vybavení

Na všech PC byl nainstalován identický SW – DOS verze modulu PAM (obr. 3).

Každá mzdová ú etní zpracovávala data v samostatném prost edí s jedine ným názvem

(A1 až A5), a také sama provád la díl í mzdovou uzáv rku. Na PC vedoucí odd lení bylo

vytvo eno speciální prost edí (Global) pro slou ení dat ze všech prost edí jednotlivých

etních. P enos dat se provád l pomocí disket. Po et disket úm rn  vzr stal s objemem

dat od ledna (2 diskety) až do prosince (5-6 disket). Na diskety se rovn ž provád la

bezpe nostní záloha celých prost edí; a to každý den na každém PC.
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Obr. 3: Úvodní obrazovka DOS verze

3.2.3. Výhody a nevýhody této etapy

i každé zm  verze se musel SW instalovat na každý PC samostatn . Rovn ž

enášení dat p es diskety bylo zdlouhavé a nespolehlivé. Chyby odhalené p i uzáv rce se

musely opravit ve zdrojovém prost edí a postup p enosu soubor  se tak i n kolikrát

opakoval. Slou ení všech díl ích prost edí spolu s následným výpo tem mezd tak n kdy

zabralo i n kolik hodin. To znamenalo za ít s po izováním dat z výkaz  práce co nejd íve,

aby se dodržely výplatní termíny a byl dostatek prostoru pro p ípadné opravy. Slou ené

prost edí navíc neobsahovalo detailní informace o všech zam stnancích, proto bylo nutné

na konci každého roku p enést všechna díl í prost edí do PC všech mzdových ú etních,

aby byl umožn n – p i nep ítomnosti jednotlivých pracovnic odd lení PaM – nap . tisk

potvrzení pro zam stnance bez nutnosti mít zapnuté po íta e a p echázet z kancelá e do

kancelá e. Zárove  tak byla n kolikanásobn  „archivována“ data ro ních uzáv rek.

V této první etap  se událo ješt  n kolik nep íliš podstatných zm n: p echod

z platformy DOS 16 bit na výkonn jší DOS 32 bit (listopad 1995). Po íta  vedoucí byl

z d vodu zkrácení asu zpracování uzáv rek vym n za PC-AT386 s 1 MB RAM

a diskem 40 MB.
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3.3. Produkty firmy Microsoft

I když první verze opera ního systému firmy Microsoft nazvaná Windows byla

uvedena na trh již v roce 1985, nebyl dlouho d vod k jeho zavedení. Ke spoušt ní modul

Vema a textového editoru T602 bylo používáno jednoduché, ale pln  vyhovující menu.

Instalaci opera ního systému MS Windows si vyžádalo až vydání podp rného

modulu firmy Vema: VxW Office v roce 1999. P esko eny tím byly verze Windows 3.11

a Windows 95 a instalováno bylo rovnou „druhé vydání“ OS Windows 98. Modul VxW

l jedinou funkci: export dat z DOS aplikací Vema do Excelu. I když tato funkce byla

využívána p edevším vedoucí odd lení k výstup m pro vedení nemocnice –

Windows 98 SE i kancelá ský balík Office byly nainstalovány na všechny PC odd lení

PaM.

Tyto produkty byly p ijaty na odd lení PaM jednozna  kladn . Zejména textový

editor Word znamenal výrazný posun v kvalit  dokument  opoušt jících odd lení.

3.4. První sí

Po dobrých zkušenostech s firmou Vema byl na odd lení ú etnictví zakoupen její

programový balík nazvaný EKOS. Jeho provoz již vynucoval po ízení sít  na celý

ekonomický úsek zahrnující zam stnanecký odbor a odbor ú etnictví. Na zakoupený

server tedy byla samoz ejm  p esunuta i data mzdové ú tárny. Vzájemn  spolupracující

moduly dvou odd lení nad spole nou databází p inesly nejen zlepšení vzájemné

komunikace mezi ob ma ú tárnami, ale zejména bylo odstran no ru ní po izování dat

z tišt ných výstupních sestav v odd lení ú etnictví. Propojením t chto SW vznikl sou asn

i první ucelený informa ní systém v organizaci.

Definice IS

Jedná se o soubor metod a technických prost edk  zajiš ujících sb r, p enos, uchování,

zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování informací dle pot eb p íjemc

informací.

Musíme znát, jaké jsou cíle a ešit informa ní systém tak, aby tyto cíle podporoval.
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Architektura IS

Architektura IS by m la vytvá et relativn  stabilní rámec, do kterého jsou v pr hu

vývoje IS postupn  za le ovány jednotlivé aplikace, podle p edem p ipraveného plánu

a podle technologických a ekonomických možností.

i realizaci informa ního systému klademe d raz na výb r takového systému, který nám

zajiš uje tyto základní vlastnosti IS:

jednoduchost - pro uživatele

otev enost - ijímání dalších softwarových komponent

bezpe nost dat- autorizace uživatele

flexibilita - pružn  reagovat na nové požadavky

spolehlivost

Aby nám informa ní systém dob e sloužil, je pot eba zajistit i další požadavky:

  technické prost edky (hardware)

  programové prost edky (software)

3.4.1. Technické ešení

Konfigurace PC mzdových ú etních byla zm na na sestavu PC-AT 386 s 1024 kB

RAM, v PC vedoucí odd lení byla vym na základní deska za výkonn jší s procesorem

DX 486. Server m l 2 procesory Intel, dostate nou kapacitu RAM, 4 pevné disky

SCSI/10 000ot. a opera ní systém Novell 5.00. Zapojení PC zam stnanc  mzdové ú tárny

do sít  je schematicky znázorn no na obr. 4.
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Obr. 4: První sí

3.4.2. Aplika ní vybavení

Shodn  s p edchozí etapou byl na všechna PC nainstalován identický SW. Datový

adresá  je jediný, umíst ný na serveru a sdílený pro všechny mzdové ú etní (spolupracující

EKOS je v samostatném adresá i). Slou ení dat a nastavení PAM i nov  zakoupených

modul  PER, VZD a STM provedla firma DataCom Teplice. Každá mzdová ú etní

zpracovává i nadále „svá“ pracovišt  (p id lená odd lení nemocnice), ale díky sí ovému

zpracování a autentizaci uživatele (jméno nebo ú et nazvaný Global) má nov  možnost

editovat všechny zam stnance organizace z jediného PC.

Bezpe nostní zálohy dat byly ešeny na serveru kopií celých adresá  na druhou

dvojici zrcadlených disk . Tato metoda se jevila výhodn jší, než asov  náro jší

archivace dat provád ná z modulu Vema na lokálním PC.
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Po ízením modul  PER, VZD a STM byl zkompletován personální IS. Tato oblast je

nov  firmou Vema nazývána „agenda HR“. Spolu s kompletní agendou EKOS jde o

nejv tší databázi organizace. Také po et PC p ipojených k síti a pracujících s produkty

Vema je vysoký: PAM – 5 PC, finan ní ú tárna – 12 PC, MTZ – 7 PC a vedení organizace

– 3 PC.

Definice PIS
„Personální informa ní systém p edstavuje uspo ádaný po íta ový systém zjiš ování,

uchovávání, zpracovávání a analýzu dat týkajících se pracovních míst, pracovník  a jejich

práce, mezd a sociálních záležitostí.“ [1]

„Nezbytnou podmínkou personální práce v organizaci je existence v rohodných, detailních

a aktuálních informací. Tento systém musí umož ovat poskytování jak individuálních, tak

hromadných dat, zpracování periodických, statistických výkaz , hlášení i zpráv.“ [1]

Charakteristika PIS
„Sou asná personální práce v podob  koncepce ízení lidských zdroj  má strategickou

povahu a z toho vyplývá, že musí využívat daleko širší okruh informací, v etn  informací

ze zdroj  mimo organizace, nap . sociálního a zdravotního pojišt ní a také údaje týkající se

odm ování, daní a srážek na pojistné.“ [1]

3.4.3. Výhody a nevýhody této etapy

Instala ní soubory všech modul  Vema jsou nov  umíst ny na serveru, což usnadnilo

a zrychlilo asté updaty verzí SW. „Centrální správa aplikací Vema“ zjednodušila údržbu

uživatelských ú  i samotných modul .

Z hlediska bezpe nosti je p esun dat na server jednozna  pozitivem. V p ípad

vloupání a krádeže PC z kancelá e mzdové ú etní již nehrozí riziko úniku citlivých dat.

Server stojí v klimatizované místnosti s požárním hlási em a s centrálou elektrické

zabezpe ovací signalizace napojenou na pult centralizované ochrany. Kompletní data

celého serveru se každou noc zálohují na pásky, které jsou fyzicky uloženy v jiné budov

(samoz ejm  v místnosti se shodným zabezpe ením).
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sí ní uzáv rka je výrazn  rychlejší a p ípadné chyby v ní se snadn ji opravují.

Uzáv rka ovšem stále probíhá na PC vedoucí se všemi negativy tohoto ešení:

velký objem p enášených dat po síti

nutný v tší výpo etní výkon osobního po íta e vedoucí odd lení

server slouží „jen“ jako sdílené úložišt  dat

ipojení managementu k síti a vytvo ení speciálních rolí jen s možností prohlížení

vybraných dat bez možnosti jejich editace p ineslo operativn jší ízení organizace.

3.5. Windows verze modul  Vema

I když Windows verze byla firmou Vema vyvíjena již od roku 2000, k jejímu

nasazení v Nemocnici Most došlo až v listopadu 2004. Díky propracovanému ovládání

editoru v DOS verzích pomocí funk ních kláves a klávesových zkratek i pln

posta ujícímu zobrazení v textovém režimu nebyl tlak k p echodu. Windows verze sice

poskytovala mírn  vyšší rychlost zpracování, ale p ínos nebyl takový, aby se zd vodnily

vyšší licen ní poplatky. D vodem p echodu tak byla až kon ící podpora DOS aplikací ze

strany firmy Vema.

3.5.1. Technické ešení

Po íta e na odd lení PaM byly vym ny za výkonn jší: procesory ady Pentium,

opera ní pam  z stala na 1MB. Monitory byly vym ny za v tší, s úhlop kou 17“.

Opera ní systém byl z Windows 98 SE povýšen na Windows 2000. Z d vodu

organiza ních zm n byl zvýšen po et PC na odd lení na 7. Jehli kové tiskárny Epson byly

vym ny za laserové tiskárny Hewlett-Packard.

Po obou stranách chodby byly nataženy kabely Ethernet, každý do samostatné sí ové

karty v serveru (obr. 5). Tím byly rovnom rn ji rozloženy datové toky a minimalizovány

kolize p i siln jším zatížení v dob  nárazového zpracování na p elomu m síce.

Konfigurace serveru z stala na úrovni p edchozí etapy.
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Obr. 5: Stav po reorganizaci odd lení

3.5.2. Aplika ní vybavení

edchozí DOS verze modul  Vema vynikaly p ehledností a snadnou ovladatelností.

Windows verze našt stí p evzaly všechny klávesové zkratky p edchozí verze a p idaly

další funk nosti, které dále zvýšily uživatelskou p ív tivost aplikací rodiny HR. P ibyla

možnost výstup  na laserové tiskárny (které moduly Vema na etly z opera ního systému).

Podstatn  se zjednodušily i exporty z aplikací HR do kancelá ského balíku Office firmy

Microsoft, p edevším do Excelu.

3.5.3. Výhody a nevýhody této etapy

Velmi oblíbenou se stala stromová nabídka v levé ásti (obr. 6), která na rozdíl od

horní nabídky z stávala na poslední otev ené položce a mizela do levé strany obrazovky.

Po áte ní obava zam stnanc  odd lení PaM z práce „novým stylem“ se rychle rozplynula.

Pozitivn  byla hodnocena i zm na vzhledu sestav.

Po áte ní nevýhodou bylo v tší množství údaj  na edita ní obrazovce drobn jším

písmem a také používání „myši“.
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Obr. 6: Úvodní obrazovka Windows verze

3.6. Vyhrazený server a technologie „V3“

Samotný p echod na Windows verzi nebyl v historii aplikací Vema v Nemocnici

Most až tak významným milníkem. Historicky nejvýznamn jší zm na (patrn  i pro firmu

Vema) p išla až s nástupem V3 klienta a p echodem na technologii klient-server v lednu

roku 2005. Impulsem k p echodu na nejnov jší produkt byla nespokojenost se stávajícím

HW: díky stá í serveru a jeho využívání i pro jiné innosti nemocnice 24 hodin denn  7 dní

v týdnu se ím dál ast ji objevovaly výpadky, po nichž vždy následovaly

kolikahodinové kontroly konzistence dat. Tento stav již nebyl déle akceptovatelný

a hledaly se možnosti ešení. Technologie klient-server se jevila jako pokroková,

spolehlivá a v p ípad  vyhrazeného serveru jen pro produkty Vema i mnohem výkonn jší,

bezpe jší a mén  náro ná na správu.
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3.6.1. Technické ešení

HW konfigurace lokálních PC z stala beze zm ny, svou výkonností spl ovala

s rezervou nároky klientské stanice. Topologie sít  byla zm na na „hv zdici“ s použitím

aktivních prvk  sít  (obr. 7).

Obr. 7: Strukturovaná kabeláž

3.6.2. Aplika ní vybavení

Na každém lokálním PC je k práci s produkty Vema (HR i EKOS) nutný jen

V3 klient. „To znamená, že v síti existuje jeden databázový server, který zajiš uje veškeré

databázové operace, a ada klient  – pracovních stanic, které slouží pro zpracování,

výpo ty i prezentaci dat uživatel m.“[5]

„V3 klient je program, který musí být instalován na stran  klienta a jedinou jeho

konfigurací jsou IP adresy server . Co znamená zkratka V3? Protože základní myšlenka

technologie V3 je obdobná jako u p ístupu ke stránkám na internetu, zavedli jsme

analogicky ke zkratce WWW zkratku VVV – tedy V3. Sou asn  lze charakterizovat
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pomocí t í písmen V základní poslání technologie: Všichni – Všude – Vše. Každý uživatel

dostane kdekoliv v síti internet všechny informace, ke kterým má p íslušné oprávn ní.“ [7]

Všechny moduly Vema se instalují pouze na server. Tam také probíhají veškeré akce

zadané uživatelem v klientovi. Komunikaci s klienty zajiš uje aplikace VemaV3Server

žící jako služba systému pod samostatným ú tem, což zajiš uje vysokou bezpe nost

celého IS. Snížení množství p enášených dat je umožn no pouze p enosem obsahu

obrazovek (ze serveru sm rem ke stanici) a p íkaz  (ze stanice na server).

Instalace/aktualizace klienta na stanicích se dá zajistit i automatizovan .

Správu všech produkt  (hlavní i komunika ní moduly a jejich nainstalované verze),

datových prost edí a archiv  zajiš uje administrátor Vema nov  pomocí aplikace Vema

Správce (p íloha  4).  Další  aplikace DBV Monitor (p íloha 5) sleduje po et aktuáln

ipojených klient  a umož uje i jejich násilné ukon ení.

V roce 2005 byly zakoupeny i dva nové moduly pro komunikaci se státní správou:

ELD a RNP (obr. 8). To si vyžádalo p ístup všech PC na internet a vydání kvalifikovaného

certifikátu pro všechny mzdové ú etní.

Obr. 8: Moduly rodiny HR

„Prost ednictvím Portálu ve ejné správy PVS, což je služba, kterou z ídilo

Ministerstvo informatiky R, a která slouží jako brána pro elektronickou komunikaci mezi

organizací a státní správou, je zajišt na spolupráce s SSZ p i elektronickém podávání
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eviden ních list  d chodového pojišt ní a podávání p ihlášek nemocenského pojišt ní do

registru nemocenského pojišt ní.“ [8]

3.6.3. Výhody a nevýhody této etapy

Výhody klient-server aplikace jednozna  p evládají:

menší nároky na klientské stanice,

podstatn  menší objem p enášených dat a tím i zatížení lokální sít ,

snížené nároky na správu celého IS.

Vyhrazený server pouze pro produkty firmy Vema spolu s šifrováním p enos

a odd lením uživatel  od dat (žádné sdílení, p ístup k dat m zajiš uje výhradn  serverová

ást SW) zvyšuje bezpe nost na maximální možnou míru.

ím dál složit jší programy kladly samoz ejm  zvýšené nároky i na zam stnance

mzdových ú táren. Byly provedeny nutné organiza ní i personální zm ny. Propojení na

další IS v organizaci a výstupy pro vedení i pro státní správu vyžadují samostatnost,

domosti a schopnost práce s databázemi, tabulkovými kalkulátory a exporty do

textových editor  a jiných formát .

3.7. Slou ení 5 nemocnic do jedné spole nosti

Na podzim roku 2007 došlo na základ  politického rozhodnutí k dosti významnému

kroku, což bylo slou ení 5 samostatných nemocnic do spole nosti s názvem Krajská

zdravotní, a.s. Jednotlivé nemocnice (viz kapitola 2.3) se staly odšt pnými závody akciové

spole nosti Krajská zdravotní a jsou centráln  metodicky ízeny v jednotlivých oblastech

vedením (centrálou) spole nosti – nap . personální odd lení. N které služby jsou pak

ímo ízené centrálou a jsou sdíleny (využívány) odšt pnými závody – nap . odborné

knihovny i Centrum informa ních systém .

3.7.1. Technické ešení

vodní lokální ešení v rámci nemocnice Most se slou ením do spole nosti Krajská

zdravotní, a.s. podstatn  zm nilo hlavn  z hlediska topologie sít . Nemocnice se nacházejí
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v celém regionu Ústeckého kraje a propojení mezi nimi je provedeno pronajatými spoji od

eských drah. Jedná se o kombinované spojení metalickými linkami a optickými kabely

s propustností 1Gbit. Celá sí  je znázorn na schematicky na obr. 9.

Vlastní server je umíst ný ve vyhrazené klimatizované a zabezpe ené místnosti

v Ústí nad Labem. Stanice z staly shodné s p edchozí etapou, to znamená PC s opera ním

systémem Windows XP.

V podstat  jde o shodné ešení, jako v minulé etap  V3 serveru v mostecké

nemocnici – jen server je tentokrát fyzicky umíst ný v Ústí nad Labem.

Obr. 9: Topologie sít  KZ a.s.
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3.7.2. Aplika ní vybavení

Celkový po et klient  je nyní n kolikanásobn  vyšší, a to kolem 30. Pro zvýšení

bezpe nosti se p ešlo na autentizaci pomocí „Active Directory“ a na serveru byl zapnut

šifrovaný protokol pro komunikaci s klienty.

Spojením jednotlivých nemocnic do jedné organizace se zm nily návaznosti na

ostatní IS. Byl opušt n modul PER firmy Vema a centrální personální databází se stal

produkt firmy MMI nazvaný HR Info (obr. 10). Tento SW je využíván (p ímo i nep ímo)

i k docházkovému systému, napojení na LDAP, vstupní turnikety do objekt , závory na

parkovišt  atd. Ekonomický odbor používá SAP, takže moduly Vema se v sou asné dob

používají výhradn  pro zpracování mezd a komunikaci se státní správou (moduly PAM,

ELD, RNP).

Obr. 10: Úvodní obrazovka Personálního Informa ního Systému

Velký po et sou asn  pracujících mzdových ú etních si vyžádal i zvýšení po tu

testovacích prost edí a jiný systém práce p i uzavírání m síce ve Vema modulu PAM.
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Nápo ty do tak zvaného stavu „C“ lze totiž provést jen s jedním výhradním uživatelem

(pro ostatní je prost edí zam ené a nemohou v n m pracovat) a v tomto stavu uzav eného

síce již nelze provád t opravy. Jelikož mzdové ú tárny jednotlivých odšt pných závod

nepracují stejn  rychle, d lá se p ed definitivní uzáv rkou celé organizace n kolik

díl ích/pokusných uzáv rek do speciálního prost edí (p íloha 3). V ostrém prost edí je

možné pracovat bez omezení až do finální uzáv rky. Toto ešení umožnilo nedávné

významné vylepšení IS Vema, a to online archivace bez nutnosti uzam ení dat pro

výhradního uživatele. Ješt  p ed rokem znamenala archivace b hem dne problém: bylo

nutné p erušení práce všech mzdových ú etních ve stejný okamžik, což se vzhledem k

jejich nedisciplinovanosti málokdy povedlo; následovalo tedy n kolikaminutové

telefonování spolupracovnicím s žádostí o ukon ení práce v ostrých datech, a teprve

následn  n kolikaminutová archivace. V sou tu to n kdy znamenalo i p lhodinové

erušení práce všech pracovnic na všech odšt pných závodech. Archivace b hem

pracovní doby se tedy provád la jen jedna (ru ) a další automatická následovala až

v noci. V sou asnosti se provádí archivace modulu PAM automaticky 3x denn : v 9:30, ve

12:30 a v 15:30. No ní archivace z stala a zálohují se p i ní s modulem PAM i zbývající

moduly ELD a RNP.

3.7.3. Výhody a nevýhody této etapy

Všechny nemocnice p ed slou ením používaly stejný mzdový IS firmy Vema

(s r zným po tem využívaných modul ), což bylo p ínosem a zárove  i problémem.

Kladem bylo, že se v žádném o.z. nemusel zavád t nový a neznámý IS pro zpracování

mezd (se všemi negativy: p evod dat z p vodního SW, zaškolení uživatel , p echodný

režim s kontrolním duplicitním zpracováním, atd.). Problém byl v uživatelských

íselnících, které m la každá z nemocnic jinak organizované: rozdílné íselné ady, r zné

kódy pro stejné v ty, duplicitní kódy a jiné. Jelikož bylo nutné za ít se zpracováním mezd

již se sjednocenými íselníky ve spole ném datovém prost edí od ledna 2008, byl na

analýzu a slou ení dat jen velmi krátký asový interval: od listopadu do konce roku 2007,

resp. do konce ledna 2008, kdy již bylo bezpodmíne  nutné zadat výkazy pro zpracování

uzáv rky. V tak krátké dob  nebylo možné provést práce vlastními silami. Po krátkém

zhodnocení možností byla oslovena p ímo firma Vema, která disponovala pot ebným

množstvím odborník  jak pro vlastní analýzu, tak i pro následné slou ení dat s pot ebnou
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úpravou všech sdílených íselník  a osobních ísel zam stnanc . Problematickým

íselník m byl v naprosté v tšin  p azen prefix pro daný o.z.:

1. centrála,

2. nemocnice Ústí nad Labem,

3. nemocnice Chomutov,

4. nemocnice Most,

5. nemocnice Teplice,

6. nemocnice D ín.

Na t chto prefixech jsou založena i p ístupová práva mzdových ú etních jednotlivých

odšt pných závod . Ú etní má možnost nahlédnout pouze do dat zam stnanc   p íslušného

o.z., pro který mzdy zpracovává, kdežto vybraní zam stnanci personálního odd lení

centrály mají možnost editovat všechny zam stnance KZ, a.s.
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4. VYHODNOCENÍ

edchozí kapitola byla v nována samotnému IS, jeho vývoji a postupnému

rozši ování. V této kapitole se krátce zmíním o samotné firm  Vema, a.s. a její zákaznické

podpo e a blíže se podívám na zam stnankyn  PaM a p ínos mzdového IS pro jejich práci,

resp. požadavky na zvyšování jejich znalostí v návaznosti na rozši ující se funkce

informa ních systém  a tím vynucené organiza ní zm ny.

4.1. Firma Vema, a.s.

Výb r vhodného dodavatele a jeho produktu je velmi d ležitý krok. Zaškolení

uživatel  i po ízení dat do aplikace jsou asov  velmi náro né procesy. Ani z finan ního

hlediska si nem že organizace dovolit po n kolika málo letech zm nit SW (dnes již celý

IS) za jiný a starý jen tak odepsat. Se zkušenostmi uplynulých let mohu nyní tvrdit, že

výb r firmy Vema byl správnou volbou. D kazem toho je skute nost, že ve všech p ti

nemocnicích spojených do KZ, a.s. se p ed spojením používaly mzdové aplikace této firmy

a samoz ejm  se využívají ke zpracování mezd i v sou asnosti.

Již DEMO verze zaslaná p ed výb rovým ízením p evyšovala svými vlastnostmi

a možnostmi konkurenci. A tak záhy po zakoupení a napln ní daty se modul PAM ukázal

být správnou volbou. O kvalit  aplikací Vema sv í i rozvoj firmy:

1990: založení spole nosti Vema po íta e a projektování spol. s r.o.
1992: vznik pobo ky v Praze

1993: vznik pobo ky v Olomouci a vznik dce iné spol. v Bratislav
1997: vznik pobo ky v Banské Bystrici

2000: vznik spole nosti Vema, a.s.
2004: vznik pobo ky v eských Bud jovicích

2007: certifikace ISO 9001:2000, umíst ní v sout ži TOP 100 IT spole ností v R
2008: aplikace Vema využívá p es 6 700 organizací, ve kterých pracuje p es 500 000

zam stnanc . [9]

Soub žn  s vývojovým a programátorským odd lením se rozvíjela i pé e o

zákazníky. Zpo átku se chyby v SW ešily telefonáty p ímo s programátory, což se

vzr stajícím po tem zákazník  p estalo být záhy únosné. Vzniklo samostatné odd lení

pé e o zákazníka nazvané Call centrum. Zde se shromaž ovaly požadavky a jejich
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ešením se ím dál ast ji vedle týmu programátor  zabýval i nov  vzniklý tým

konzultant . S rozší ením internetu se zadávání požadavk  p esunulo z telefonních

operátorek na webové stránky spole nosti. Vy ešené požadavky zákazník  se spolu s tipy

a univerzálními postupy za aly zve ej ovat v sekci nazvané Báze znalostí. [9] Na

webových stránkách firmy Vema vznikla i neve ejná ást nazvaná Zákaznický web

(obr. 11), kde jsou vystaveny d ležité informace pro pracovnice personálního odboru

a správce systém  Vema.

Obr. 11: Zákaznický web Vema
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4.2. Lidský faktor

Mzdová ú etní roku 1990 a sou asný zam stnanec personálního a mzdového

odd lení v KZ, a.s. jsou si velmi vzdáleni: stejným vývojem, jakým prošel IS, museli projít

i tyto osoby. K profesním znalostem pot ebným k práci s jedním DOS modulem se

postupem let p idávaly i nutné znalosti z obor  mimo vlastní mzdovou a personální

problematiku, resp. produkt  firmy Vema: zvládnutí grafického opera ního systému,

kancelá ských program  a v poslední fázi i SW jiných dodavatel .

Po slou ení nemocnic do KZ, a.s. jsme byli donuceni ze dne na den opustit moduly

PER, VZD a STM, se kterými jsme byli maximáln  spokojeni. Moduly sdílely data ze

spole ného adresá e, ímž bylo vylou eno dvojí po izování stejných údaj  zam stnanc .

Po instalaci aplikace PIS firmy MMI, s.r.o., který byl používán v jediném o.z., a který m l

výše zmín né moduly firmy Vema nahradit, jsme o tuto výhodu p išli. Jednalo se, a dosud

tomu tak je, o samostatný SW bez návaznosti na produkty firmy Vema s velmi odlišným

zp sobem práce, bez výhod uživatelského p izp sobení a snadné práce s informacemi, na

který jsme byli zvyklí. P enos informací mezi stávajícím mzdovým IS a novým

personálním informa ním systémem m l ešit zakázkový modul firmy Vema (konektor),

který bohužel neplnil naše požadavky a zasahoval nekontrolovan  do výpo tu mezd.

Protože dosud ani firma Vema ani firma MMI nevy ešila problémy p enosu dat, je

konektor odpojen. Osobn  považuji opušt ní modul  Vema za neš astné ešení.

V sou asné dob  je tedy konektor zp t v testovacím režimu (využívá speciální prost edí na

obou serverech) a data po izujeme podvojn  – jak do PIS, tak do Vema modulu PAM.

4.3. Organiza ní zm ny

V po áte ní fázi zavád ní IS bylo odd lení PaM rozd leno na zam stnance

zpracovávající mzdovou oblast a zam stnance zpracovávající personální oblast. Jelikož do

roku 1995 existoval pouze modul PAM, m ly PC jen pracovnice mzdové agendy. Teprve

s p edstavením modul  PER a VZD na Invexu 1995 a jejich následnému zakoupení do

nemocnice Most, po átkem roku 1996, byly po íta e po ízeny i pro zbývající zam stnance

odd lení. Jejich zaškolení prob hlo pom rn  rychle, jelikož mohli erpat znalosti od svých

již zkušen jších koleg .
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Soub žn  se zpracováním na PC se informace o zam stnancích uchovávaly

i v písemné podob  na kartách. Aby se tyto informace soust edily na jednom míst

a všichni zam stnanci odboru byli vzájemn  zastupitelní, byla odd lení mzdové

a personální slou ena do jediného a všem zam stnanc m se sjednotila pracovní nápl . P es

po áte ní problémy se tento krok pozd ji ukázal jako správný a p ínosný. Zm nu pocítili

všichni zam stnanci organizace, protože k vy ízení veškerých požadavk  jim nyní sta ila

návšt va jediné kancelá e.

Zpracování mezd ve velké organizaci

Dozajista nejv tší organiza ní zm na p išla se slou ením nemocnic Ústeckého kraje

do KZ, a.s. P ed tímto slou ením si každé jednotlivé odd lení PaM udržovalo své vlastní

tabulky, m lo sv j systém v používání kód  a vlastní kolektivní smlouvy ur ující

odm ování a benefity. Jako o.z. jedné velké organizace musely tyto íselníky a postupy

sjednotit, což se ukázalo být v tším problémem, než to zpo átku vypadalo. Vedoucí

zam stnanci PaM jednotlivých o.z. se ú astní pravidelných sch zek na centrále KZ, a.s.

nazvaných „personální skupina“. Dohodnuté zm ny a postupy pak aplikují ve svých

mate ských závodech. Tím je zaru eno, že všech 38 zam stnanc  odd lení PaM ve všech

nemocnicích zadává data shodným zp sobem a zpracování jednotlivých zam stnanc

nebude v každém o.z. provád no rozdíln .

Výhodou samoz ejm  je jednotný mzdový IS ve všech nemocnicích, které Krajská

zdravotní, a.s. sdružuje. Udržování odd lených systém  v každém o.z. by bylo nejen

provozn  náro jší (5x server, správce systému, správce tabulek), ale nezaru ovalo by ani

stejné podmínky vyplácení mezd jednotlivým zam stnanc m. Problematické by bylo

patrn  i slou ení výsledk  a výstupy za celou organizaci pro zaú tování do ú etnictví a pro

pot eby managementu.

Nevýhodou by mohla být rozsáhlá sí  a umíst ní serveru fyzicky v jiném m st . P i

výpadku spoje (p erušení kabelu – stalo se nedávno: krádež nadzemní ásti vedení) je

práce všech ú etních daného o.z. p erušena a m že být znemožn na na n kolik hodin až

dní. V sou asné dob  tento výpadek hrozí již jen o.z. Nemocnice D ín a Chomutov, jak je

patrné z topologie sít  na obr. 9. Po zprovozn ní záložních linek by již k popsaným

výpadk m nem lo dojít.
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Další nevýhodou je sou asná práce velkého množství uživatel  a jejich následné

blokování. P i práci s IS Vema totiž dochází p i n kterých akcích k blokování klí ových

tabulek systému uživatelem, který je otev e k editaci. Ostatní uživatelé je v tomto

okamžiku mohou jen íst bez možnosti zápisu. To je p ekážkou v práci obzvlášt  v dob

uzáv rky p i hromadném po izování nových v t. K tomuto blokování bohužel dochází i p i

tisku sestav, i když si je uživatel po jejich vytvo ení jen prohlíží. To osobn  považuji za

jeden z nejv tších nedostatk  jinak velmi dobrého mzdového IS Vema.
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5. ZÁV R

Po íta e i opera ní systémy a aplika ní SW prošly za dobu od po átku zpracování

mezd v naší organizaci obrovským vývojem. Zavád ní mzdového IS trvalo tém  20 let

a rozhodn  nebylo snadné a bezproblémové. Prošlo n kolika významnými etapami

v závislosti na používané technologii a jejím vývoji a zdokonalování.

Zam stnanci organizace odpov dní za nákup HW a SW preferovali v minulosti spíše

konzervativní p ístup, takže se nekupoval vždy ten nejnov jší a nejvýkonn jší HW

(p edevším z d vodu vysokých cen po uvedení na trh), ale v p ípad  SW se tento postup

velmi osv il, protože jak v p ípad  opera ních systém  Windows, tak i vlastního

mzdového IS, se nasazovaly již produkty odlad né a zbavené po áte ních chyb.

V této bakalá ské práci jsem se snažila p iblížit náro nost aplikace výpo etní

techniky v organizaci, její p ínos, ale n kdy i nevýhody pro osoby, které ji každodenn

využívají. V práci jsem se zam ila na personální a mzdový software využívaný

v nemocnici Most k práci mzdových ú etních a personálních referent  v 90. letech

minulého století, kdy nemocnice byla p ísp vkovou organizací, až do sou asnosti, kdy je

práce mzdových ú etních a personalist  slou ena a nemocnice Most je jedním

z odšt pných závod  akciové spole nosti Krajská zdravotní.

ed nástupem výpo etní techniky se vše po izovalo ru : r zné p ehledy o mzdách,

statistiky, plánování a erpání mzdových prost edk , rozbory, hlídání platových postup

atd. V bakalá ské práci jsem se snažila ukázat p ednost zpracování mezd a personálních dat

na PC a zárove  popsat postup zavád ní IS v nemocnici Most. Domnívám se, že z celé

práce jasn  vyplývá, že:

zpracování mezd v PC je p ínosem nejen pro zam stnance PaM

modul Vema-PAM je se svou klientskou podporou dobrou volbou pro zpracování

mezd

modul Vema-PER je také kvalitním produktem navazujícím na modul PAM, bohužel

ale nebyl akceptován vedením KZ, a.s. a jeho aplikace v nemocnici Most byla

ukon ena. Nyní využívaný produkt firmy MMI ‘HR Info‘ je na nesrovnateln  nižší

úrovni pro zpracování personalistiky.
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