
 

 

 
 

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ – MZDY A 
PERSONALISTIKA 

PŘÍNOSY ŘEŠENÍ 
Produkt BA4 Czech Payroll od Konica Minolta IT Solution s.r.o. je informační a procesní systém, který 
kompletně pokrývá požadavky na personální řízení organizace a zpracování mezd. Součástí jsou agendy 
vztahující se k oblastem personalistiky, vzdělávání, systemizace, výpočtu mezd, výkaznictví a personálních 
procesů. 
 
Zajišťujeme zpracování celé agendy mezd a personalistiky dle aktuálně platné legislativy. Standardní sestavy 
a exporty zahrnují všechny legislativně závazné výstupy. 
 
Nabízíme rozsáhlou funkčnost s následujícími přínosy:  
 

• Ucelená podpora všech personálních a mzdových agend v jednom informačním systému Microsoft 
Business Central 

• Jednotný intuitivní způsob ovládání stejný jak ve mzdách a personalistice, tak ve všech ostatních 
oblastech Microsoft Business Central (finance, bankovních příkazy apod.) 

• Stabilní a dlouhodobě podporovaná platforma systému společností Microsoft 

• Záruka výrobce za dlouhodobý rozvoj aplikace BA4 Czech Payroll 

• Ověřené řešení využívané firmami i institucemi jako integrované řešení v rámci celofiremního 
informačního systému 

• Plná podpora výpočtu mezd i platu včetně specifik různých oborů 

• Přístup odkudkoli z internetového prohlížeče 

• Přehledné a jednoduché ovládání vychází z MS Windows a internetových prohlížečů 
 

 
 

 
 



 

 

CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ 

PERSONALISTIKA 
• informace o zaměstnancích, evidence základních osobních údajů, a dalších údajů dle potřeby 

organizace (např. vzdělání, průkazy, předchozí zaměstnání) 

• evidence pracovních poměrů a jejich charakteristik, včetně tarifních tříd, stupňů a dosažené praxe 

• vytváření a archivace pracovněprávních dokumentů  

• tvorba dokumentů pro korespondenci ve formátu MS Word a PDF s automatickým zápisem údajů do 
připravených šablon 

 
 

SYSTEMIZACE 
• vytváření organizačních a řídících struktur a jejich řazení do stromové struktury 

• obsazování jednotlivých pracovních pozic 
 

MZDY 
• maximální optimalizace způsobu zadávání podkladů pro mzdy 

• uživatelská definice algoritmů výpočtu mzdy (speciální výpočty odměn, srážek, specifické příspěvky na 
životní a penzijní připojištění)  

• možnost definovat změnu mzdy/platu od jakéhokoliv dne. Více platových výměrů během měsíce. 

• možnost definovat datem platnost srážky nebo příplatku (platnost od-do) s možností plánování do 
budoucna 

• kalendáře – přednastavené rozvržení pracovní doby, možnost definovat i nerovnoměrné rozvržení 
pracovních směn 

• složky mzdy – údaje o trvalých složkách mzdy, evidence nepřítomnosti, odměny a jiné složky mzdy 

• automatické výpočty srážek – exekuce, insolvence včetně spolupráce s exekutory 

• periodické aktivity - např. výpočet záloh na mzdu, dobírky, průměrů, změna mzdového období 

• podklady pro kontroly a rozbory výsledků výpočtu, sestavy lze exportovat do MS Excel a PDF 

• vazby na veřejné systémy (zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, státní i rezortní statistiky apod.)  
 

 


