
Zvyšovanie produktivity nemocníc a 

používateľského komfortu 

prostredníctvom moderných 

technológií



Témy prezentácií

➔ Predstavenie aktuálnych služieb spoločnosti Solitea 

➔ Skúsenosti s prechodom na M365 a na čo si dať pozor

➔ Aplikácie, ktoré pomáhajú s produktivitou

➔ Integrácie s Office 365 pre BC Online

➔ Moderné rozhranie pre manažéra v Dynamics 365 Business Central

➔ Novinky v oblasti produktivity v mzdovom a personálnom systéme



Predstavenie aktuálnych služieb Solitea 

Dita Sirotová



Platná značka od 1.12.2022



Seyfor
at a Glance

38
krajinách

1,600+
zamestnancov

EUR obrat
predpokladaný v roku 2022
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Vývoj spoločnosti v čase

20222014 2018 20202016
PROVIS s.r.o. CZ

Pay Solutions a.s. SK & CZ

Techniserv IT s.r.o. CZ & SK

AQUASOFT spol s.r.o. CZ

Vema, a.s. CZ, SK

Allieto, s.r.o. CZ

BI Experts, s.r.o. CZE

GEMMA Systems, spol. s.r.o. CZ

GEMMA SYSTEMS, s.r.o. SK

Dynamica, a.s. CZ

AXIOM PROVIS Int, s.r.o. CZ

Opal Informatika, d.o.o. SL

SAOP,d.o.o. SI, RS, HR

Altus Software s.r.o. CZ

CÍGLER SOFTWARE, a.s. CZ

CÍGLER SOFTWARE, a.s. CZ

Clever Decision CZ

Dotykačka Holding a.s. CZ, DE, PL, 58 °

Smart software s.r.o. CZ

MIT, d.o.o. SL

WBI Solutions, s.r.o. CZ

WBI, s.r.o.SK

20192015 20212017

JET ERP
Betriensgesellschaft mbH AT

J.K.R. spol. s.r.o. CZ CDL SYSTEM a.s. CZ

2013

VHSoft s.r.o. CZ

AW Solutions s.r.o. CZ

D3Soft s.r.o. CZ

Prytanis a.s. CZ

Mainstream Technologies, s.r.o. 
CZ



Seyfor
Produktové 
portfólio

Cloudové fak turačné nástroje

Cloudové účtovné podklady

On-premise účtovné systémy

pokladničné systémy

Cloudový mzdový a personálny 
systém

On-premise mzdový a 
personálny systém

HR Outsourcing

POS aplikácie pre gastronómiu,  
maloobchod a služby

POS aplikácie pre obchodné 
reťazce

POS hardware

Platobné terminály

Platobné riešenia

Small 
Business

Payroll
& HRPoint of

Sale

Cloudové ERP systémy

On-premise ERP systémy

Kybernetická bezpečnosť

IT Infraštruktúra

CRM systémy

Dátová analytika

Zákazkové aplikácie

Systémy pre obchodníkov s energiami

Systém pre predaj a servis vozidiel

Systémy pre úverové a leasingové 
spoločnosti

Low-code platformy

Enterprise 
& PublicCloudové ERP Systémy

On-premise ERP systémy

CRM systémy

Automatizácia 
robotických procesov

Strojové učenie a umelá 
inteligencia

Systémy riadenia výroby

Systémy riadenia logistiky

Medium
Sized 

Business



Každý lekár v 
Čechách s nami 
pracuje

Viac ako 46 tisíc lekárov
predpisuje lieky 
prostredníctvom 
systému eRecept od 
nás.



HR systém Vema

Náš systém počíta mzdy 
pre viac ako 750 000 ľudí 
každý mesiac



iDoklad 
je lídrom na trhu

Viac ako 65 tisíc ľudí 
používa náš online 
fakturovací nástroj.



Enterprise 
& Public divízia

Sme líder v dodávkach 
komplexných riešení 
digitalizácie pre moderné 
podnikanie a inteligentné 
inštitúcie v Českej 
republike a na Slovensku.



Přechod do M365 a na co dát pozor

Karel Čapek



Kdo jsme?
• 16 let zkušeností poskytování IT služeb na profesionální 

úrovni.

• Dodáváme projekty na čas a ve vysoké kvalitě, která 

odpovídá našim firemním hodnotám.

• V roce 2021 se Mainstream stal členem skupiny Solitea

Group

• Od roku 2017 se primárně zaměřujeme na cloudové 

projekty 

• „Partnerem č.1“ na migraci mailů v celé ČR

Trocha čísel:

• 70+ certifikovaných specialistů v různých oblastech

• Poskytujeme podporu 24x7 365 dní v roce

• 12+ mil EUR konzumace služeb v Microsoft Azure

našimi zákazníky

• 65 000+ uživatelů jsme přemigrovali do cloudu



Envision

Onboarding

Driving value

Creating a vision for 
the next 3-5 years

Finding M365 use 
cases – assessment 

workshops

M365 roapmap, 
concept, designs

Technical readiness 
assessment

Service set up – core 
services

Enabling additional 
workloads

Design refinement

Establishing competence 
center and handover of the 

environment

Adoption campaing, 
change management

Analysis and 
recommendations 
for future, lifecycle 

management

Data migration / 
enabling workloads



ENVISION

• Vytvoření Microsoft roadmapy na 3-5 let

• Analýza stávajícího prostředí

• Sběr informací co zákazník požaduje

od M365 skrze analýzu stávajícího

stavu a workshopy s klíčovými

uživateli

✓ Roadmapa

✓ Vzdělání klíčových 

stakeholderů a uživatelů

✓ Studie proveditelnosti 

obsahující časovou a 

finanční náročnost 

Deliverables

Envision fáze je pro zákazníky, kteří ještě nemají zkušenost a nepoužívají M365



ENVISION

• Revize businessových a uživatelských scénářů

• Analýza stávajícího stavu IT

• Securitní koncept – sběr požadavků, high level 

design

• Licencování a plánovaní nákladů

• Předpoklady – longterm potentional

investments

Process
AS-IS stav > Požadavky > Rozhodnutí > Cílový stav



ONBOARDING

• Analýza technické připravenosti

✓Analýza technického stavu

✓Technické zpřístupnění

✓Migrace dat

Deliverables

• Náprava prostředí

• Migrace dat

• Zprovoznění služeb a jednotlivých 

workloadů

• Design refinement

Fáze onboardingu obsahuje před migrační přípravu, vzdělávání správců a 

zprovoznění jednotlivých služeb a následná migrace dat



DRIVING

• Adopční kampaň obsahuje analytické 

a businesové workshopy, vzdělávací 

materiály

• Výsledný report, jak úspěšná byla

uživatelská adopční kampaň

✓Předání prostředí včetně 

dokumentace

✓Adopční kampaň pro 

úspěšné nasazení

✓Vyhodnocení projektu

Deliverables

V poslední fázi nasazení poskytneme nejen nástroje na správu prostředí, ale v rámci adopční 

kampaně se ujistíme, že uživatelé dostanou všechny potřebné informace ke správnému používání 



Reference



Aplikácie, ktoré pomáhajú s 

produktivitou



Obsah prezentácie

➔ Neprítomnosti

➔ Pracovné cesty

➔ Systém riadenia dokumentov 

(DMS)



Neprítomnosti (Dovolenky, ...)



Aplikácia Neprítomnosti
Stručný prehľad základných funkcií

▪ Formulár zadávania novej neprítomnosti (Dovolenka, Sick Day, Náhradné 

voľno, ...)

▪ Kontrola zostatku neprítomnosti priamo pri vypĺňaní žiadosti

▪ Automatický výpočet pracovných dní (víkendy a sviatky odpočítané)

▪ Proces schválenia neprítomnosti

▪ Možnosť schválenia priamo v systéme alebo formou notifikácie

▪ Emailové notifikácie (nová/schválená neprítomnosť)

▪ Intuitívna práca s aplikáciou vo webovom prehliadači

▪ Prepojenie s inými systémami (Outlook, mzdový systém)

▪ Postačuje štandardná licencia Microsoft 365 (Office 365)

▪ Prevádzka v priestore Microsoft Azure (bezplatný alebo platený režim)



Riešenie Neprítomnosti

Formuláre, zostavy

Žiadanka
Notifikácia

a Úloha

Schvaľovací 
formulár

Výstupy

Procesy

Schválenie 
novej 

dovolenky

Zrušenie 
existujúcej 
dovolenky



Údaje

•SharePoint 
List

Formuláre

•Azure Web 
Sites

Procesy

•Azure App
Service

Použité technológie Microsoft













Pracovné cesty



Aplikácia Pracovné cesty
Stručný prehľad základných funkcií

▪ Formuláre Cestovný príkaz a Vyúčtovanie pracovnej cesty vrátane 

náhrad za použitie súkromného vozidla

▪ Procesy schválenia cestovného príkazu a vyúčtovania pracovnej cesty

▪ Možnosť schválenia priamo v aplikáciách Microsoft Outlook alebo Teams

▪ Emailové notifikácie

▪ Sadzby stravného podľa platnej legislatívy

▪ Automatický import kurzov vybraných mien na dennej báze

▪ Intuitívna práca s aplikáciou vo webovom prehliadači alebo v aplikácii 

Microsoft Power Apps

▪ Postačuje štandardná licencia Microsoft 365 (Office 365), aplikácia 

nepoužíva Premium konektory



Cestovný príkaz
Vyplnenie formuláru v aplikácii

Kontrola 
vyplnených 

údajov

Odoslanie na 
schválenie

Zhrnutie

Typ pracovnej 
cesty

• tuzemská

• zahraničná

Spôsob dopravy 

• Ak "Vlastný 
automobil„ 

=>Vyúčtovanie 
náhrad za použitie 

súkromného 
vozidla

Požadovaná 
záloha

• finančný preddavok 
aj v inej mene ako 

EUR

Poznámka

Ďalšie údaje

Krajina

Začiatok cesty

Koniec cesty

Účel

možnosť zadať 
viac riadkov

Predpokladaná 
trasa

Meno a priezvisko *

Spoločnosť *

Stredisko *

Schvaľovateľ *

Spolucestujúci

*vopred vyplnené z jeho Office 365 
používateľského profilu

Údaje o 
zamestnancovi

• Vyplní zamestnanec pred 

začiatkom pracovnej 

cesty

• Formulár je možné uložiť 

a vrátiť sa k jeho 

vyplneniu neskôr

• Formulár rozdelený do 4 

obrazoviek



• Vytvorenie položky 
schvaľovania

• Emailová notifikácia 
schvaľovateľa

Čaká na 
schválenie CP 
manažérom

• Schvaľovanie 

• v prostredí Power Automate 
na stránke Approvals

• v prijatej emailovej správe 
aplikácie Microsoft Outlook

• v aplikácii Microsoft Teams

Čaká na prípravu 
zálohy • Pokladník - potvrdenie 

poskytnutia preddavku v 
aplikácii

Schválený CP

• Automatická notifikácia 
zamestnanca o potrebe 
vyúčtovania pracovnej cesty

• odoslaná deň po 
predpokladanom dni konca 
pracovnej cesty uvedenom 
v cestovnom príkaze

Čaká na vyplnenie 
vyúčtovania

Schválenie cestovného príkazu
Proces po odoslaní CP na schválenie



Nedoplatok

§ ak je suma náhrad 
vyššia ako 
poskytnutý 

preddavok -
poskytuje 

zamestnávateľ

Preplatok

§ ak je suma náhrad 
nižšia ako 

poskytnutý 
preddavok - vracia 

zamestnanec

História 
schvaľovania

Prílohy

Odoslanie na 
schválenie

Zhrnutie

Vyúčtovanie 
náhrad za 

použitie 
súkromného 

vozidla = 
základná 

náhrada za 1 km 
jazdy +  náhrada 
za spotrebované 

pohonné látky

§ podľa aktuálnej 
legislatívy

Použitie 
súkromného 

vozidla

Vyúčtovanie 
náhrad 

preukázaných 
výdavkov

• všetky 
preukázateľné 
výdavky počas 

pracovnej cesty 
(cestovné lístky, 
taxi, nocľah, iné)

Výdavky

Automatický 
výpočet nároku 

na stravné

§ určené zákonom o 
cestovných 

náhradách a 
príslušným 
opatrením 

Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej 

republiky o sumách 
stravného.

§ Krátenie nároku v 
prípade 

poskytnutých 
bezplatných 

raňajok / obedu / 
večere počas 

pracovnej cesty

Stravné

KRAJINA

MIESTO 
ZAČIATKU

DÁTUM OD

MIESTO 
VÝKONU 

PRÁCE

ÚČEL

MIESTO 
UKONČENIA

DÁTUM DO

Skutočný itinerár

Vyúčtovanie po návrate z pracovnej cesty
Vyplnenie formuláru v aplikácii



• Vytvorenie položky 
schvaľovania

• Emailová notifikácia 
schvaľovateľa

Čaká na schválenie 
vyúčtovania 
manažérom

• Schvaľovanie 

• v prostredí Power 
Automate na stránke 
Approvals

• v prijatej emailovej správe 
aplikácie Microsoft Outlook

• v aplikácii Microsoft Teams

Čaká na schválenie 
účtovníkom • Potvrdenie používateľom v 

roli Učtáreň

• Možnosť upravovať 
vyúčtovanie

Vyúčtovanie 
schválené

Schválenie vyúčtovania pracovnej cesty
Proces po odoslaní vyúčtovania na schválenie



Použité aplikácie a služby

Architektúra riešenia Microsoft Power Platform

▪ Power Apps - samostatná aplikácia typu 

"Canvas app"

▪ Power Automate - automatizované 

pracovné postupy typu "Cloud flows"

Dátové konektory

▪ Office 365 Users - nastavenie vlastností 

z profilu používateľa

▪ Microsoft Outlook - zabezpečenie 

odosielania emailových notifikácií

▪ Approvals – schvaľovanie

Zdroj údajov

▪ SharePoint Online - zdroj a úložisko 

údajov

SharePoint Online

Power Apps

Office 365 Users Microsoft Outlook

Power Automate

Approvals Teams



SharePoint Online
Zdroj a úložisko údajov aplikácie Pracovné cesty

• Zoznam krajín a sadzieb stravného platných v danej 
krajine

Krajiny 

• Tabuľka kurzov vybraných mien aktualizovaná denne 
podľa kurzového lístka ECB

• Zabezpečuje Power Automate Scheduled cloud flow
Kurzy 

• Pokladňa

• Učtáreň

• Správca aplikácie

Role procesov

• Definovaný zástupcovia schvaľovateľovZastupovanie

• v zmysle opatrenia MPSVR SR o sumách základnej 
náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri 
pracovných cestách

Sadzby základnej náhrady za 
kilometer

• Samostatná webová 

lokalita

• Oprávnenia definované 

pre lokalitu a jednotlivé 

zoznamy podľa 

požiadaviek zákazníka

• Ukladanie údajov z 

formulárov aplikácie 

Pracovné cesty do 

pripravených zoznamov

• Číselníky

















Vyúčtovanie pracovnej 

cesty

















DMS ako základ správy 

dokumentov a ich schvaľovania



Ekosystém pre DMS – Microsoft 365



Výhody DMS v platforme Microsoft 365

✓Ekosystém Microsoft – systémy, aplikácie, súbory, komunikácia

✓Vysoká miera garancie, že platforma M365 bude dostupná dlhé obdobie

✓ Integrácia DMS na niektoré systémy dodávaná priamo poskytovateľom

✓Moderné používateľské rozhranie, podpora práce z mobilných zariadení

✓Bezproblémové skenovanie papierových dokladov

✓Urýchlenie procesu vybavenia dokladu vďaka workflows

✓Zabezpečený prístup k evidovaným údajom dokladu a k elektronickému 

skenu dokladu

✓Ľahká dohľadateľnosť všetkých úkonov pri spracovaní dokladu

✓Dobre dostupné informácie o stave schvaľovania dokladu všetkým 

účastníkom procesu spracovania bez nutnosti viesť podporné agendy

✓ Jasné stanovenie zodpovednosti v zmysle pridelených oprávnení pre 

spracovanie dokladov



Možný vstup dokladu



Doklad pripravený na verifikáciu



Doklad prenesený do DMS



Detail dokladu



Kompetenčná matica



Schvaľovanie dokladu



Notifikácia



História schválenia



Workflow



Dynamics 365 

Business Central

Integrácia s 

Office 365

Tomáš Vodička



Jedno ucelené ERP riešenie, ktoré uspokojí potreby spoločností 
v zdravotníctve

Automaticky spája 
systémy a procesy pre 
riadenie financií, 
predaja, nákupu, či 
kontrolingu

Napojenia na systémy 
tretích strán ako sú 
napr. mzdy, 
žiadankové systémy, 
bankové systémy či 
CRM

Výkazníctvo

Majetok

Riadenie 

dodávateľského 

reťazca

MICROSOFT 

DYNAMICS 365 

Business Central

Kontroling

Finančný 

management

Riadenie 

predaja



• Adaptabilita

• Optimalizácia produktivity vašich 
pracovníkov

• Zabudované do aplikácií 
Microsoft 365

• Vytvorenie objednávky priamo v prostredí Outlook

• Spracovanie objednávok a zaúčtovanie faktúr bez 
opustenia Outlooku

• Odoslanie faktúr ako PDF príloha e-mailu



• Adaptabilita

• Optimalizácia produktivity vašich 
pracovníkov

• Zabudované do aplikácií 
Microsoft 365

• Vytvorenie objednávky priamo v prostredí Outlook

• Spracovanie objednávok a zaúčtovanie faktúr bez 
opustenia Outlooku

• Odoslanie faktúr ako PDF príloha e-mailu

• Integrácia s Microsoft Teams



• Adaptabilita

• Optimalizácia produktivity vašich 
pracovníkov

• Zabudované do aplikácií
Microsoft 365

• Jednoduchý export a aktualizácia dát v Microsoft 
Excel

• Vytvárenie denníkových zápisov v exceli? Bez 
problémov



• Adaptabilita

• Interaktívne prehľadové tabule

• Integrácia s MS Power BI

• Získavanie poznatkov z transakčných dát a ich 
distribúcia zodpovedným používateľov  pre 
podporu rozhodovania

• Podpora rozhodovania založená na faktoch

• Vytváranie skladaných reportov z viacerých 
Power BI zdrojov pre porovnávanie skutočných 
a rozpočtovaných hodnôt



• Adaptabilita

• Optimalizácia produktivity vašich 
pracovníkov

• Pripojte sa 
odkiaľkoľvek

• Inštalácia on-premise alebo cloud

• Možnosť prístupu z akéhokoľvek tyu
zariadenia



CONNECTOR

CONNECTORS

GATEWAYS

PowerApps

Power
Automate

CUSTOM

Common 
Data Model

Office 365





Moderné rozhranie

pre manažéra v 

Dynamics 365 

Business Central



Moderné rozhranie manažéra v D365 BC

Centrum úloh

• Doklady po splatnosti

• Schvaľovania

• Grafy/PowerBI



Moderné rozhranie manažéra v D365 BC

Zákazníci

• Zoznam zákazníkov

• Štatistika



Moderné rozhranie manažéra v D365 BC

Zákazníci

• Zoznam zákazníkov

• Štatistika

• Nesplatené saldo



Moderné rozhranie manažéra v D365 BC

Zákazníci

• Zoznam zákazníkov

• Štatistika

• Nesplatené saldo

• Detail faktúry

• Priradené doklady

2



Moderné rozhranie manažéra v D365 BC

Schvaľovanie

• Počet dokladov na 

schválenie

• Položky schvaľovania

• Rýchle  zobrazenie detailu 

dokladu



Moderné rozhranie manažéra v D365 BC

Dodávatelia

• Náhľad na splatné faktúry

• Zobrazenie súvisiacich 

zdrojových dokladov

• Vytvorenie platby



Moderné rozhranie manažéra v D365 BC

Analýza HV

• Analýza podľa dimenzií

• Definícia filtrov analýzy



Moderné rozhranie manažéra v D365 BC

Analýza HV

• Analýza podľa dimenzií

• Definícia filtrov analýzy

• Výsledný prehľad 

analýzy



Novinky a trendy Solitea Vema

Peter Vilém



Nový 
portál Vema



Nový 
portál 
Vema

Kľúč k vysokej flexibilite (jednoduché zmeny priamo u 
zákazníka)

Kľúč k jednoduchému a rýchlemu vývoju nových aplikácií

Kľúč k (permanentne) modernému vzhľadu

Vznikol nový UX/UI tím, posilnili sme analytický tím

Kľúč k jednoduchšej tvorbe mobilných aplikácií

Workflow ako štandard

Nové portálové aplikácie a postupný prepis Portálu









Nové a žiadané aplikácie



➔ Plánovanie osobných nákladov (PON, iPON) 

Centrálne plánovanie

Decentralizované plánovanie

➔ Zmeny osobných údajov (iZOU)

➔ Dokumenty a potvrdenia (iDOP)

ročné zúčtovanie dane

akýkoľvek iný dokument a potvrdenie

➔ Správa požiadaviek a dokumentov (SDS)

Nové a žádáné
aplikace

Nové a žiadané
aplikácie



➔ Nástupný a zmenový list (iNZL)

➔ Nástup aj výstup zamestnanca (eNAZ, eVYL)

➔ Nová aplikácia Mobilný výpl. lístok (k službe mVL)

➔ Nové iPAM a iPER (od januára 2023)

➔ Nová Dochádzka (iDCH)

➔ Plánovanie smien (ePSM, iPSM) 

Nové a žádáné
aplikace

Nové a žiadané
aplikácie



Jedno prekvapenie…



Č
o

 t
o

 j
e
?



Webový 
klient 
iV5

Vo vývoji
Ekvivalent V5 v prehliadači

Univerzálny nástroj pre editáciu a prezentáciu dát

Trend - všetko do prehliadača

Použitie bude voliteľné, ako je u klientov obvyklé

Prevádzkovo jednoduchý - nevyžaduje inštaláciu na 
stanici

Funguje všade - je úplne responzívny



Ďakujeme
za pozornosť.


