
Systém DAS společnosti DATRON je vhodným nástrojem pro evidenci vzdělávání. 

Komplexní automatizace procesů pro evidenci a řízení vzdělávání 

Máte na starosti agendy a procesy z oblasti vzdělávání? Potřebujete jednoduše evidovat různé informace o vzdělávání 
vašich zaměstnanců. Potřebujete řídit procesy v této oblasti?  Zajímají vás moderní možnosti automatizace? 

Pro oblast řízení vzdělávání nabízíme jednoduchý nástroj, který vám umožní na jednom místě přehledně evidovat údaje 
dále popsaných procesů. Nástroj je přizpůsobitelný vašim potřebám  a lze jej napojit na vaše stávající aplikace a systémy. 

DATRON, a.s. • Vachkova 3008 • 470 01 Česká Lípa 
Tel: +420 83 030 411    Fax: + 420 483 030 455    Web: www.datron.cz     E-mail: info@datron.cz    Datová schránka: ay4dnkv  

DATRON, a.s. • Vachkova 3008 • 470 01 Česká Lípa 
Tel: +420 483 030 411    Fax: + 420 483 030 455    Web: www.datron.cz     E-mail: info@datron.cz    Datová schránka: ay4dnkv  

DAS vzdělávání 

Agenda DAS vzdělávání je aplikace, která zahrnuje celý 
proces vzdělávání od požadavku, přes plán tvořený 
jednotlivými úkoly až po evidenci splněných úkolů a 
historii průběhu vzdělávání. DAS vzdělávání zahrnuje 
funkce pro: 

 tvorbu organizační struktury organizace 

 evidenci a správu účastníků vzdělávání 

 evidenci a správu kurzů, dotazníků a testů včet-
ně katalogu obsahu 

 evidenci certifikátů 

 úložiště a distribuci výukového obsahu 

 evidenci a správu vzdělávacích akcí včetně 
plánu a plánování vzdělávání 

 podporu pro evidenci prezenčního vzdělávání, 
podporu výuky ve „virtuálních třídách“ 

 evidenci hodnocení žáků, testování a přezkušo-
vání žáků, prokazatelnost seznámení účastníka 
s obsahem 

 evidenci termínů a správu přihlašování na ter-
míny 

 vyhodnocení, reporting a statistiky vzděláva-
cích akcí z různých hledisek a úrovní 

 správu přístupových práv 

 podporu pro cizí jazyky 

Obsah vzdělávání 

Obsah vzdělávání zahrnuje základní běžně užívané 
prvky – kurz, test, dotazník a praktickou zkoušku. Je 
možné tyto prvky strukturovat do kombinovaných 
vzdělávacích produktů a vytvářet libovolné scénáře 
z lekcí kurzů nebo otázek testů či dotazníků.  

Kurzem pro e-learningové vzdělávání může být cokoli, 
co lze spustit ve webovém prohlížeči - Multimediální 
kurz, Animovaná prezentace, Dokument v DOC, PPT, PDF 
a další formáty.  

Ve vzdělávání můžete evidovat i prezenční školení, lze 
realizovat Blended-learningové vzdělávání. 

Lze nastavit potvrzení prokazatelného seznámení s 
obsahem. 

DAS  
Vzdělávání 

Vzdělávání — školení — seznamování — testy — dotazníky — praktické zkoušky —  plán vzdělávání — 

evidence termínů — prezenční kurzy 



Další agendy z oblasti řízení lidských zdrojů 

Kompetenční modely — expertní poradenství pro tvor-
bu katalogu kompetencí a rolí. 

Hodnocení zaměstnanců — neomezený počet různých 
hodnotících formulářů. 

Talent management —  talentová akademie, volitelné 
nastavení pravidel. 

Rezervační systém — široké možnosti přihlašování na 
různé akce. 

Matice zaučenosti — sledování stavu kvalifikace za-
městnanců.  

Vzdělávací akademie — řešení pro nepovinné vzdělá-
vacích aktivity v rámci interního marketingu. 

Tréninkové centrum — podpora pro informování a 
vzdělávání zaměstnanců ve výrobě.   

Agenda DAS vzdělávání je postavena na čtyřech základních pilířích: 

 Zkušenostech a znalostech specialistů DATRON, a.s. 

 Zkušenostech a znalostech našich expertních partnerů. 

 Technologiích společnosti Microsoft. 

 Softwarové aplikaci DAS společnosti DATRON. 
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Rozšiřitelnost a návaznost na další systémy (možnost rozšíření) 

Agenda DAS vzdělávání je vyvinuta s využitím modulu DAS Zaměstnanci a vzdělávání a Správa organizace. Systém DAS 
obsahuje řadu dalších modulů a agend, které umožňují rozšiřovat využívání vzdělávání i o další funkcionality, například o 
agendy vzdělávání nebo hodnocení zaměstnanců nebo kompetenční modely.  

Agenda DAS vzdělávání je otevřeným systémem s možností rozšiřování funkčností a propojení s jinými aplikacemi. 

Agendu lze provozovat na vašem zařízení stejně jako pomocí cloudových služeb, například MS Azure. 

Statistiky a vyhodnocení 

Jsou k dispozici komplexní nástroje pro statistiky a 
vyhodnocení dat z evidencí lidských zdrojů — přehledy, 
kontingenční přehledy, grafy. 

Agenda DAS vzdělávání umožňuje vytvářet reporty a 
statistiky z pohledu celého systému, struktur, kvalifi-
kací, obsahu, akcí, cílových skupin, rolí a účastníků. Lze 
porovnávat požadavky, plán a skutečnost. Lze sledo-
vat vývoj parametrů v čase. 

 

Napojení na podnikový informační systém 

Agenda DAS vzdělávání lze pomocí funkcionalit systé-
mu DAS snadno integrovat s ostatními podnikovými 
aplikacemi v rámci podnikového informačního systému. 

Je možné poskytovat data řízení vzdělávání ostatním 
aplikacím. 

Je možné integrovat data ostatních aplikací do centrál-
ního úložiště v rámci řízení vzdělávání nebo pouze na-
hlížet do těchto dat z  prostředí řízení vzdělávání . 

 

Portál zaměstnance 

V rámci systému DAS lze s využitím dat z oblasti lid-
ských zdrojů spustit portál zaměstnance pro elektro-
nickou komunikaci s jednotlivými pracovníky organiza-
ce i dalších externích partnerů. 
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