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M Í R N Ě Z Á V I S LÝ O B Č A S N Í K

Naše redakce má ověřeno ze dvou
nezávislých zdrojů, že se vedení
podniku Spojené strojírny a.s.
rozhodlo nahradit poruchový
jeřáb Vendelín novým jeřábem
Gregor. K rozhodnutí dospělo
vedení podniku na základě statistik z aplikace Údržba strojů, kde
byl Vendelín za první kvartál letošního roku v provozu pouze 10 %
času.
Díky genialitě tvůrců aplikace
Údržba strojů a budov jsme schopni
sledovat poruchovost strojů, dále
náklady na opravy servisních �irem
a sledovat i výkazy práce techniků
servisní �irmy, sdělil Jan Bohatý,
�inanční ředitel výrobní společnosti
Spojené strojírny a.s.

To nám umožňuje kontrolovat
faktury za odvedenou práci a optimalizovat počet vlastních pracovníků i přidělených pracovníků servisní
�irmy na jednotlivých provozech,
pokračoval pan Bohatý.

Nadšení z aplikace Údržba strojů a budov projevoval i technický ředitel pan Rejpal, který si
pochvaloval zejména modul pravidelných kontrol strojů, budov a zařízení, jenž mu umožňuje
sledovat garanční prohlídky strojů, revize vybavení provozu atp.
Dan Vrána
redaktor rubriky
černá kronika
dan.vrana@cubeteam.eu
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Cena dle dohody

Hodnocení zaměstnanců za rok 2018

Přihlášený uživatel:  Václav Novotný

Příprava hodnocení

Rozdělení zaměstnanců do skupin

Termín: 30. 4. 2019

Hodnotící pohovor

Skupina: SVÁŘEČI
Rok: 2018

Baštová
Emilie

Skrýt předchozí roky

2018

KVALITA PRÁCE

Aplikace Hodnocení zaměstnanců ve
společnosti Jsme nejlepší s.r.o. se od
loňského roku vymanilo ze skupiny
neoblíbených
aplikací
Výpovědi,
Zamítnuté přesčasy, Srážky ze mzdy
(soukromé hovory a jízdy) a připojilo
se k oblíbeným aplikacím Bene�ity, Co
je dnes na oběd a Bazar.

Stupeň

2017

Důležitost Stup. Důl. Stup. Důl. Stup.

Důl.

6

5

6

5

6

5

6

5

přesnost práce odvedená zaměstnancem (zhodnocení chybovosti)

4

3

4

3

4

3

6

3

spolehlivost a zodpovědnost

5

1

5

1

5

1

6

multifunkčnost a flexibilita

2

3

2

5

2

5

plnění úkolů zadaných vedoucím zaměstnancem

3

5

3

3

3

3

Stupeň

6

5

4

3

4

3

iniciativa

3

5

5

1

5

1

postoj ke sdílení informací

6

3

2

5

2

5

loajalita

4

5

3

3

3

3

Pohanka
Michal

2018

2018

Zezula
Daniel
2018

Stupeň

Důležitost

Stupeň

Důležitost

Stupeň

Důležitost

Stupeň

Důležitost

Stupeň

Důležitost

Stupeň

Důležitost

3

1

Důležitost Stup. Důl. Stup. Důl. Stup.

postoj ke zvyšování kvalifikace

Nejezchlebová
Jana
2018

dodržování stanovených lhůt

POSTOJE

Váhy a stupně hodnocení je možné
porovnávat u podřízených pracovníků
mezi sebou v tabulce alá „Excel“
a přehledně tak porovnat jejich klady
a zápory. Tento revoluční způsob přípravy hodnocení zaměstnanců přinesl
takřka rozkoš hodnotitelů při každoroční činnosti, která byla dříve spíše obtěžující. Mistr z výroby společnosti Jsme
nejlepší s.r.o. pan Radim Přísný poukázal
i na méně papírování a také na to, že
všech svých 20 podřízených dělníků
stihne zhodnotit za jediný den.

Hubáček
Jaroslav
2016

3

Důl.

5

Uložit

Personální ředitelka paní Klára Pečlivá
si zase pochvaluje přehlednost aplikace,
díky které stačilo hodnotitele krátce
proškolit. Toto vedlo k včasnému
dodání hodnocení všech pracovníků.
Uživatelé se jednohlasně shodli, že
hodnocení již není každoroční opruz
a dá se zvládnout rychle a s úsměvem.

Při zpracování výsledků hodnocení bylo
personální oddělení nadšeno z možnosti reportingu dle všemožných kritérií.

nepovedlo“, sdělila nám ředitelka
marketingu a vnitřní komunikace
paní Anna Střižná.

co uživatelé očekávají, že v Intranetu
naleznou a pak samozřejmě i kde to
naleznou. Následně probíhaly paralelně
dvě činnosti. Oddělení interní komunikace připravovalo obsah, aby Intranet
po spuštění nebyl prázdný, a zároveň
dodavatelská �irma tohoto jedinečného
produktu jej upravovala a nastavovala,
aby vyhovoval prostředí společnosti
Otevřená a.s.

Michal Hána
sportovní redaktor
michal.hana@cubeteam.eu

A auditorům sklaplo …

V minulém roce naší společnosti
Otevřená a.s. vyčítal externí audit
chybějící komunikaci se zaměstnanci.
To jste je měli vidět letos na jaře, jak
jim sklaplo, když uviděli náš nový
Intranet. „Takhle tre�it hřebíček
přímo na hlavičku se nám už dlouho

Nasazení Intranetu ve společnosti
Otevřená a.s. předcházela důkladná
analýza, jejímž cílem bylo zjistit jednak

OTEVŘENÁ a.s.

Přihlášený uživatel: MARTIN ŠIMÁČEK
NOVINKY

Moje
oblíbené

Naposledy
použité

OSOBNÍ

MOJE PRÁCE

LIDÉ

PRACOVIŠTĚ

NAŠE KULTURA

Zadejte hledaný výraz...

Nové tváře ve společnosti:

Co vás čeká v nejbližší době:

Ing. Petr
Nejezchleba

Povinné školení řidičů

e-learningový kurz, termín splnění do 18. 2. 2019
Dispečer

Obchodní oddělení

Pošta

Mgr. Petra
Martincová

Co je u nás nového:

Mzdové oddělení
Personalistika

Plán dovolených

Kalendář

E-learning

Ing. Jan
Zahradník
IT oddělení
Personální a komunikace
Dnes v 14:32

Nápovědy

Servis infrastruktury
23

Dnes v 10:04

Finanční
71

další nové tváře

Včera v 17:15

45

Nový Intranet společnosti
Otevřená a.s.

Posílili jsme bezpečnost na
sdílených terminálech

Flotila našich firemních vozů
se omladila

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ráda bych vás informovala o projektu,
který bude mít významný vliv na...

Pracujeme na vybudování
kontrolně-analytického centra správy
sdílených terminálů v lokalitách...

Vážené kolegyně a kolegové, rádi
sdělujeme, že naše flotila firemních
vozů dokončila svoji generační...

Technické služby

Obchod a marketing

Personální a komunikace

Dnes slaví 5. pracovní výročí

Michal Beneš

Přizpůsobit nastavení

P-10-20 Centrální zálohování
uživatelských dat
další dokumenty

Napište nám narovinu:
Váš názor (bude odeslán
anonymně)

ODESLAT

ČD - Telematika
Powered
by CubeTeam
a.s. www.cdt.cz
s.r.o.

Vydává:

?

Gratuluji...

Poslední TVP dokument:

Před dvěma dny

WiFi Free pokořila 100 000
Od října loňského roku poskytuje
Otevřená a.s. bezplatné bezdrátové
připojení k internetu na třech
vlakových nádražích a nástupištích.

62

Před třemi dny

85

16. května 2019

Navázali jsme spolupráci
s MPSV

Receptář PPD 2019 Otevírání nás baví

Získali jsme veřejnou zakázku
Ministerstva práce a sociálních věcí na
překryvné přenosové sítě LSD MQO...v

Milí kolegové,
s blížícím se létem jsme pro vás
připravili receptář PPD 2019 -

další novinky

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Anketa:
152

Odeslat
přání

Jako další funkci intranetu bych
zde uvítal/a:
Podnikový bazar

Upozornění na narozeniny kolegů
Veřejnou diskuzi

HLASOVAT

Prohlášení o přístupnosti | © Otevřená a.s.

CubeTeam s.r.o., Rubešova 10/83, 120 00 Praha 2
www.cubeteam.eu

email: cube@cubeteam.eu

„Uživatelé jsou nadšení“, sdělila mimo
záznam jedna z redaktorek systému.
Snadnost, se kterou mohou uživatelé
dohledat klíčové informace, přehledně
a na jednom místě najdou úkoly ze
všech aplikací a v neposlední řadě
krásná a jednotná gra�ika článků všechny doslova okouzlila. Uživatelé mají
Intranet nastaven jako domovskou
stránku internetového prohlížeče a již si
ani jinou startovací stránku nedokáží
představit.
Michal Trubač
redaktor VIP
michal.trubac@cubeteam.eu

