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Social Evidence 

je doplňkovým modulem aplikace Business 
Integrator. Na jednom místě jsou k dis-
pozici přehledné údaje o odpracovaných 
hodinách jednotlivých zaměstnanců, o 
přesčasech,  dovolených, nemoci, nepla-

cených volnech a propustkách.  

Zároveň umožňuje snadno zadávat, evi-
dovat, schvalovat a zobrazovat dovolené 

zaměstnanců. 

Social Evidence pracuje se třemi základ-

ními zdroji dat: 

• vlastním modulem pro evidenci dovo-

lených 

• databází Staff Management  

 (modul Business Integratora) 

• vlastní tabulkou státních svátků 

Modul dovolených postihuje kompletní 
workflow od zadání žádosti o dovole-
nou, přes její schválení či zamítnutí od-
povědným pracovníkem až po přehledné 
zobrazení všech dovolených v kalendá-
řovém pohledu. Navíc lze ve stejném 
modulu podobně evidovat a zobrazovat i 
nepřítomnost zaměstnanců na praco-
višti. Vždy je tak k dispozici přehled o 
tom, kdo je v daný den dostupný, na 
který den není vhodné schválit další dovo-

lené apod. 

Na konci měsíce, případně týdne, lze 
výkaz jednoduše vyplnit. Po výběru kon-
krétního data z rozsahu požadovaného 
týdne a stisku tlačítka se automaticky 

načtou údaje z datových zdrojů. 

Systém sám vyplní případné schválené 
dovolené, doplní státní svátky a z data-
báze Staff Management  převezme údaje 

o odpracovaných hodinách. 

Všechna data vyhodnotí s přihlédnutím 
k úvazku zaměstnance, zaznamená do 
fondu přesčasové hodiny, nebo naopak 
umožní doplnění chybějících hodin 
z fondu přesčasů (případně fondu pro-
pustek) a nakonec umožní ruční zadání 

nemoci či neplaceného volna. 

Údaje z těchto dokumentů lze pak pře-
hledně zobrazit podle roku, měsíce a 
zaměstnance, nebo podle zamětnance, 
roku a měsíce. Samozřejmostí jsou součty 

pro každou kategorii. 

Ve zkratce 

 

■ Centrální správa a přehled  
dovolených 

■ Detailně roztříděné zobrazení  
pracovní doby zaměstnanců 

■ Jednoduché zadávání výkazů 

■ Přehledné a jednoduché uživatelské 
rozhraní  

Pohled podle zaměstnanců 

Formulář výkazu 

Žádost o dovolenou 

Plán dovolených 
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