
 

 

 

 

 

 

  

ORGANIZACE ŘÍZENÍ  

správa organizační struktury firmy 

 

SPRÁVA PROCESŮ  

tvorba a správa procesně pojatého 

organizačního řádu se zajištěním 

souladu s popisy pracovních míst 

 

KOMPETENCE 

správa kvalifikačních poţadavků 

a plánování a evidence výcviku 

pracovníků 

 

INTEGRACE SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ  

údrţba systémů řízení kvality, 

environmentu, bezpečnosti a ochrany 

zdraví a dalších je řešena v jejich 

souladu a jednotnými nástroji 

 

A DALŠÍ…  

ORGIS 

U M O Ţ N Í M E  V Á M  
S L O Ţ I T É  Ú L O H Y  Ř E Š I T  J E D N O D U Š E  

Systém ORGIS je určen k podpoře 

řídicích, organizačních a personálních 

činností ve firmách všech velikostí a typů 

a nabízí unikátní metodické postupy. 

 

Přináší přehlednou strukturu informací, 

důslednost při provádění změn ve všech 

návaznostech, značnou úsporu pracnosti 

při údrţbě, rovněţ snadnou dostupnost a 

variabilitu vyuţití spravovaných 

informací. 

Významně pomáhá při budování a 

údrţbě systémů managementu kvality 

(ISO 9001), environmentu (ISO 14001), 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(OHSAS 18001) i při realizaci poţadavků 

českých obranných standardů. 

 

ORGIS je moţné provozovat v propojení 

s jinými informačními systémy (včetně 

SAP). 
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+ 

komplexní podpora pro Váš 

systém řízení 

S OF TWARE  
P O RA D E NST VÍ  
 

včetně podpory standardů ISO, OHSAS a dalších  



 

 

 

 

 

  

POPIS MODULŮ SYSTÉMU 

SYSTEMIZACE 

 firemní organizační jednotky / útvary 

 struktura útvarů (organigram) 

 pracovní místa 

 osoby a jejich přiřazení na pracovní místa 

 profese 

 nákladová střediska 

 okruhy útvarů a pracovních míst 

 export organizačních struktur 

 import dat z externího systému (např. SAP HR) 

 kontrola dat vůči externímu systému 

PŮSOBNOSTI 

 procesní model 

 procesně pojaté působnosti útvarů a pracovních míst 

 evidence prováděných činností a jednoduché vyhledávání, jak je kdo zapojen do 
jednotlivých procesů 

 organizační řád 

 strukturované popisy pracovních míst (profesiogramy) s moţností kontroly 
souladu s organizačním řádem 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 kvalifikační poţadavky míst ve vztahu ke způsobilostem osob 

 plánování a evidence vzdělávacích akcí ve vztahu k poţadovaným 
způsobilostem osob, vystavování pozvánek a prezenčních listin, hodnocení akcí 
a sledování jejich nákladů, vyhodnocování plánu výcviku 

 plán zdravotních prohlídek, evidence provedených prohlídek, sledování termínů 

 nároky míst na ochranné pomůcky a evidence jejich přidělování osobám 

PODPISOVÁ PRÁVA 

 správa podpisových oprávnění (kdo, co, za jakých okolností) 

 popis oběhu dokladů 

 podpisový řád 

ŘÍDICÍ DOKUMENTY, POJMY, ZÁZNAMY 

 evidence řídicích dokumentů všech úrovní (vč. právních, státních norem atd.) 

 vazby mezi řídicími dokumenty (které vyjadřují rozpracování dokumentu, změnu 
a zrušení dokumentu) 

 odpovědnost za dokumenty (garance) 

 výkladový slovník klíčových pojmů z řídicích dokumentů 

 evidence firemních záznamů dokumentujících činnosti ve firmě a podporujících 
systémy managementu kvality, environmentu atd. 

MISE, HODNOTY, VIZE, POLITIKY, CÍLE 

 firemní mise (poslání) a její vývoj 

 evidence hodnot, o které se firma opírá 

 firemní vize (představa budoucnosti) v různých horizontech, odpovědnost za 
naplnění vizí 

 analýzy SWOT a navazující strategie 



 

 

 

 

 

 

   firemní politika (politiky) vč. jejich vývoje 

 zásadní cíle včetně návaznosti na politiky (např. roční cíle kvality, environmentální 
cíle atd.) 

 nástroje k dosaţení cílů - programy a úkoly 

PROGRAMY, PORADY, SLEDOVÁNÍ ÚKOLŮ 

 integrace veškerých "programů" (tzn. jakýchkoli harmonogramů navazujících úkolů), 
ať uţ mají charakter samostatných programů, akčních plánů, plánů kvality, 
environmentálních programů, preventivních opatření, nápravných opatření atd. 

 ke kaţdému programu se evidují úkoly a ke kaţdému úkolu odpovědnosti konkrétních 
pracovních míst a zaměstnanců související s jeho splněním 

 evidence různých druhů porad, zápisy z porad s inteligentním rozdělováním úkolů na 
splněné v termínu, splněné po termínu, nesplněné s ještě neprošlým datem splnění, 
nově uloţené úkoly 

 třídění obsahu porad podle okruhů problematiky s moţností vyhledávání 
projednávané problematiky a uloţených úkolů k těmto okruhům 

AUDITY 

 tvorba a správa programů auditů (např. roční program interních auditů QMS, roční 
program dodavatelských auditů, roční program externích auditů ze strany 
certifikačních orgánů atd.) 

 auditní dotazníky (kontrolní dotazníky) 

 plán auditu a související administrativa 

 dokumentace průběhu auditu, evidence a kvalifikace zjištění 

 zpráva z auditu 

 formulace auditních zjištění - nedostatků, neshod, doporučení 

 formulace okamţitých opatření 

NESHODY 

 zakládání neshod nebo jiných zjištění (mimo audity) 

 práce s neshodami (z auditu i mimo něj) - vyšetření příčin, určení termínů a 
odpovědných osob k vypořádání neshod 

 tvorba a sledování opatření k neshodám 

RIZIKOVÁ ANALÝZA 

 zakládání a správa jednotlivých rizikových analýz, jejich kritéria 

 evidence aspektů a dopadů jednotlivých rizik 

 hodnocení moţných dopadů, výpočet stupně nebezpečí 

 kategorizace prací po provozech a funkcích 

PŘEZKOUMÁNÍ SŘ 

 situační zprávy vlastníků procesů 

 redakce zprávy pro přezkoumání 

 záznam o přezkoumání 

SYSTÉMOVÝ MODUL 

 správa přístupových práv 

 správa databáze a verzí systému 

MODUL PRO NASTAVENÍ STANICE 
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KOMU JE SYSTÉM URČEN 

Systém ORGIS je určen především velkým a středním firmám včetně těch, které provozují 

systém SAP - modul HR nebo jiný software zahrnující zpracování mezd. 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Architektura klient-server 

DB Engine ORACLE 

Desktop OS Microsoft Windows 2000, XP, Vista 

Server OS Microsoft Windows 2000 Server a vyšší 

Doplňkový SW OrgPlus - program pro grafické znázornění výstupních informací 

 

REFERENCE 

ČEZ, a. s. Praha, Protool, s.r.o. 

V řadě dalších významných firem je provozován systém Jetro, předchůdce systému ORGIS, 

uplatňující stejné metodické principy, který ale je s ohledem na své technické řešení určený 

především středním a menším firmám. 

 

O SPOLEČNOSTI 

Firma DRINGS se od svého zaloţení v roce 1992 zabývá poradenstvím v oblasti organizace 

a řízení a tvorbou softwaru pro tuto oblast. Připravila desítky firem na získání certifikátů kvality, 

environmentu, bezpečnosti práce a několika dalších standardů, vţdy s vyuţitím vlastního 

softwaru. 

Mezi naše klienty patří ČEZ, a. s. a další energetické firmy, DOPRAVNÍ PODNIK HL. MĚSTA 

PRAHY, PRAŢSKÉ SLUŢBY, TELEFÓNICA O2 a mnoho středních a malých firem i úřadů 

v České republice. 

 

Informace o organizačním poradenství a metodické podpoře systému: 

Ing. Václav Broţek, tel.: 481 319 307, e-mail: v.brozek@drings.cz 

ORGIS 


