Všem našim zákazníkům přinášíme
dostupná a efektivní řešení
při dokonalém využití jejich zdrojů.
Vždy je pro nás zásadní spokojenost zákazníků
a kvalita poskytovaných služeb.
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Profil společnosti

Vývoj programových systémů
Informační systémy veřejné správy
Vývojové týmy společnosti OKsystem navrhly a vytvořily pro Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR (MPSV) aplikační programové vybavení OKdávky, které tvoří základní část
informačního systému státní sociální podpory, a aplikační programové vybavení OKpráce,
základní část informačního systému služeb zaměstnanosti. Aplikační systémy OKdávky
a OKpráce běží v současnosti na 8 000 počítačích v 630 místech po celé republice. Jejich
prostřednictvím se vyplácí ročně 50 mld. Kč na sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti
a aktivní politiku zaměstnanosti. OKsystem je také partnerem MPSV při tvorbě a provozování
územně identifikačního registru adresních míst UIR-ADR a současně je i tvůrcem jednoho
z největších internetových projektů ve veřejné správě – integrovaného portálu MPSV.

Vlastní aplikační systémy
Ing. Martin Procházka,
ředitel společnosti
OKsystem úspěšně působí jako
softwarová společnost na trhu informačních technologií od roku 1990.
Tisíce zákazníků si za tu dobu pořídilo známý program OKmzdy pro
zpracování mezd a platů, tisíce IT
specialistů absolvovalo některý
z odborných kurzů autorizovaného
školicího střediska. OKsystem je
znám také jako řešitel a dodavatel
aplikačních programových systémů
do veřejné správy České republiky.
Analytici a vývojáři postupně navrhli,
vyvinuli a dále rozvíjejí rozsáhlé
systémy pro evidenci volných míst
a nezaměstnaných na úřadech práce,
zprostředkování zaměstnání, výplatu
podpory v nezaměstnanosti, pro
příjem žádostí, rozhodování a výplatu
sociálních dávek. Prostřednictvím
těchto aplikačních systémů vyplácí
stát každý měsíc rodinám s dětmi
a sociálně slabším spoluobčanům
miliardy korun.
Strategie společnosti OKsystem
na další období staví na know-how
z vývoje aplikačních systémů v architektuře klient/server, ve vícevrstvé
architektuře, z návrhů a realizace
databází, základních registrů, portálových řešení, z využití čipových karet
a informačních kiosků. Chceme dále
posilovat svoji pozici ve veřejné
správě a současně dosáhnout
rychlého růstu v oblasti podnikových
informačních systémů a řízení
lidských zdrojů. Naše programové
systémy budeme vhodně doplňovat
a spojovat s řešením našich partnerů,
rozšiřovat nabídku školení,
implementace, outsourcingu a též
ve větší míře poskytovat naše
aplikace jako službu.

OKsystem má prokazatelné zkušenosti nejenom s vývojem rozsáhlých aplikačních
programových systémů na zakázku, ale také s vývojem vlastních aplikací pro obecné použití.
Zaměřujeme se především na oblast mezd a platů, řízení lidských zdrojů a řešení bezpečnosti
informačních systémů s využitím infrastruktury veřejných klíčů, čipových karet, informačních
kiosků, terminálů docházkových a přístupových systémů.

Služby
Systémová integrace

Portfolio softwarových produktů
Informační systémy veřejné správy na zakázku
OKdávky
je označení pro komplexní aplikační programový systém, součást
celorepublikového informačního systému státní sociální podpory
(IS SSP). Pomáhá zpracovávat žádosti, vyhodnocovat nároky,
vyplácet dávky státní sociální podpory, jako jsou přídavek na dítě,
rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné, atd. Důležitou
součástí aplikačního systému OKdávky jsou centrální databáze IS
SSP, které umožňují předávat data mezi MPSV a dalšími resorty
a provádět kontrolní činnost, aby nedocházelo k zneužívání
sociálního systému.

OKpráce
tvoří základní část Informačního systému služeb zaměstnanosti
(IS SZ). Tento IS je provozován a využíván Správou služeb
zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)
v Praze, na 77 úřadech práce (ÚP) a na dalších 163 pobočkách
úřadů práce. OKpráce byl vytvořen v polovině 90. let na zakázku
a je jedním z nejvýznamnějších a současně největších
informačních systémů v ČR. Podobně jako OKdávky se
i OKpráce průběžně rozvíjí na základě legislativních změn,
požadavků od uživatelů a z důvodu uplatňování moderních
informačních a komunikačních technologií.

OKsystem disponuje týmem zkušených konzultantů, kteří provádějí analýzu firemních
procesů zákazníka a následně navrhují proces implementace aplikačních programových
systémů.Tito specialisté se zabývají instalací a konfigurací aplikací, školením uživatelů a mnoha
dalšími službami spojenými se zaváděním systémů do provozu u zákazníka (např. servis,
údržba, hotline, optimalizace a správa výpočetních systémů).

Společnost OKsystem se významně podílela na tvorbě
internetového Portálu MPSV (na adrese http://portal.mpsv.cz)
a jeho aplikací, které slouží široké veřejnosti České republiky
v oblasti politiky zaměstnanosti, státní sociální podpory apod.

Outsourcing

UIR-ADR

OKsystem poskytuje služby outsourcingu, zaměřené zejména na instalaci, kompletní správu
a vzdálený dohled informačních systémů a technologií.V rámci outsourcingu OKsystem dodává
pro zajištění služeb odpovídající software a potřebné technologie a následně odpovídá za
bezchybný provoz systému zákazníka dle smluvně zadaných podmínek. Vedle tradiční instalace
a správy informačních systémů u zákazníka poskytuje také aplikační programové vybavení jako
službu – s instalací a provozem na vlastním zařízení, zpřístupněné k užití zabezpečeným
přístupem prostřednictvím internetu.

Internetový projekt obsahující 2,5 milionu adres stavebních
objektů z celé republiky s možností jejich zobrazení na mapě.
Nové, chybějící nebo nepřesné adresy mohou registrovaní
uživatelé, mezi které vedle orgánů státní správy patří Česká
pošta, telekomunikační a distribuční společnosti, on-line
reklamovat a na základě jejich připomínek UIR-ADR aktualizují
příslušné obecní úřady. UIR-ADR se na základě usnesení vlády
má stát výchozím datovým zdrojem pro připravovaný základní
registr územní identifikace a nemovitostí.

Integrovaný portál MPSV

OKnouze
Aplikační programové vybavení vytvořené pro MPSV, jehož
nedílnou součástí je navazující informační systém sociálních
služeb. Aplikace OKnouze umožňuje rozhodování o dávkách
dle zákona o pomoci v hmotné nouzi, doplatku na bydlení,
mimořádné okamžité pomoci apod.

OKslužby
Podobně jako aplikace OKnouze umožňuje s návazností na IS
státní sociální podpory a IS služeb zaměstnanosti výplatu
dávek, evidenci písemností při rozhodování o dávkách
a údržbu registru poskytovatelů sociálních služeb.

NRP
Je komplexním celorepublikovým informačním systémem pro
zprostředkování náhradní rodinné péče (NRP). Společnost
OKsystem vyvinula NRP na základě zákona o rodině, a sice
jako součást informačního systému státní sociální podpory.

OKinfo
Personální informační systém obsahuje platový modul
(OKmzdy), personální modul (HR info) a samoobslužný
modul (HR plus) a je určen pro nasazení ve správních úřadech
ČR, od malých územních úřadů až po ministerstva.

Reference: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo
životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát města Brna, Státní
zemědělský intervenční fond…

Školicí a testovací středisko
OKsystem působí v oblasti školení profesionálů v informačních technologiích od začátku
90. let minulého století. Školení v prostorných učebnách společnosti v Praze a od roku 2005
také v Brně absolvovalo již několik tisíc účastníků.Všechna školení jsou vedena certifikovanými
instruktory s požadovanou kvalifikací, podle celosvětově standardních osnov a časového
rozvrhu v učebnách s předepsanou úrovní vybavení. OKsystem je autorizované školicí
středisko Microsoft (Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions), Novell,
Oracle a Gupta. OKsystem v roce 1999 zavedl a udržuje systém řízení jakosti podle
standardu ČSN EN ISO 9001:2001 v oblasti školení počítačových specialistů a v dalších
aktivitách firmy. V našem autorizovaném testovacím středisku Prometric Thomson Learning
můžete denně skládat certifikační testy.

Distribuce SW produktů
OKsystem se ve svých řešeních opírá o strategické partnerské vztahy s předními světovými
dodavateli informačních technologií a služeb. Je distributorem, prodejcem či autorizovaným
školicím střediskem firem Microsoft, Oracle, CA, Novell, Gemalto, Symantec, Gupta,Thomson
Prometric. Pokud jde o dodávku technického vybavení či komunikačních systémů, OKsystem
spolupracuje s mnoha dalšími světovými výrobci. Všechny technologie, které OKsystem
dodává, rovněž používá při vlastním vývoji a poskytování souvisejících služeb.

Aplikační systémy pro podnikovou i veřejnou sféru
OKbase

OKmzdy

Originální programové vybavení pro komplexní správu lidských
zdrojů podniků nebo správních organizací. Je tvořena funkčně
propojenými moduly, které sdílí společnou databázi. OKbase
funkčně navazuje na programový systém pro zpracování mezd
OKmzdy, který se od začátku 90. let rozvíjí v architektuře
klient/server pro prostředí Windows. Modulární systém OKbase
je založen na nejmodernější vícevrstvé architektuře a tak je
předurčen pro použití v podnikovém intranetu a pro vzdálený
přístup prostřednictvím internetu.

Program pro kompletní zpracování mzdové agendy. Je
koncipován tak, aby efektivně pracoval v podniku s mnoha
stovkami zaměstnanců a vyplatil se i soukromému podnikateli
s několika zaměstnanci bez mzdové účtárny. Programový
systém OKmzdy je vyvíjen od roku 1990, nejprve pro DOS,
později převeden pro Windows. Je důkladně ověřen
z provozu tisíců instalací v organizacích a podnicích nejrůznější velikosti a zaměření.

OKbase One
Cenově dostupný krabicový produkt pro vedení účetnictví
neziskových organizací, neplátců DPH. Nabízí kompletní
zpracování účetní agendy, zajišťuje korektní operace a přesné
výsledky podle posledních platných legislativních předpisů v ČR.
Na rozdíl od jiných systémů, které vznikly omezením
funkcionality z podnikových informačních systémů, je systém
OKbase One vyvíjen přímo pro neziskové organizace a vyznačuje se jednoduchou obsluhou.

OKsmart
Univerzální softwarové rozhraní (tzv. middleware) pro
vytváření aplikací nezávislých na konkrétní čipové kartě nebo
čtečce, které umožňuje integraci kryptografických čipových
karet do operačních systémů Windows a Linux.
Reference: Deutsche Lufthansa, OLYMPUS C&S s.r.o., Ernst
& Young Tax & Transactions, s.r.o., člen koncernu, Scandinavian
Airlines System, VERLAG DASHÖFER nakladatelství, s.r.o.,
Auto Štangl, a. s., RoBiN OIL s.r.o., AAA Auto a.s.

