Př
ípadová studie nasazení mzdového systému Nugget ve skupině
společ
ností DEK. a.s.

DEK je skupina společností, které se zabývají dodávkami materiálůa služeb pro stavebnictví.
Naše strategie je důsledněorientovaná na prospěch zákazníků. Kroměkonkurenčních cen a
dodacích podmínek je založena také na vysoké odbornosti a poradenském servisu při dodávkách
stavebních materiálů. Správnost této myšlenky se nám každoročněpotvrzuje nárůstem našeho
obratu i počtu spokojených zákazníků.
Díky naší strategii a soustavným investicím do rozvoje jsme se s obratem 8,932 mld. Kčstali
největším dodavatelem v České republice a předním dodavatelem materiálůpro střechy, fasády a
izolace ve Slovenské republice. V současné doběprovozujeme více než 67 prodejních skladůa
zaměstnáváme 1314 zaměstnanců.
Společnost DEK a.s. je mateřská firma skupiny DEK, která 100% vlastní všechny dceřiné
společnosti. Její jednotlivé části zabezpečují pro dceřiné společnosti servisní činnosti ekonomické,
IT, personální, marketingové či provozní povahy. Informace o zaměření jednotlivých dceřiných
společností najdete pod odkazem Dceřinné společnosti.

Internetové stránky: 
www.dek.cz
Požadavky na mzdový systém:
Pokrytí mzdové problematiky dle legislativy české republiky a jeho provázanost na firemní IS,
splňující následující požadavky:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Technicky vyspělé řešení s včasnou a spolehlivou legislativní údržbou
Propojení na firemní personální systém
Ř
ešení výstupůve firemním designu klienta
Možnost definice vlastních mzdových složek
Zabezpečené rozesílání výplatních pásek emailem pro vybrané pracovníky
Elektronická komunikace s orgány státní správy
Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami
Automatické výpočty exekucí a srážek ze mzdy podle zadaných kritérií
Zpracování mzdové agendy pro 1300 aktivních pracovníkůměsíčněs výhledem růstu
společnosti.
Spolehlivá a rychlá technická podpora od dodavatele systému.
Migrace dat ze stávajícího systému.

Ř
ešení:

Skupina společností DEK zvolila mzdový a personální systém Nugget. Ten byl v průběhu
implementace nastaven dle potřeb zadavatele. Takže došlo k pokrytí požadavkůzadání včetně
migrace dat z původního systému a napojení na ostatní firemní systémy klienta.
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