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Webová platforma
pro správu

zaměstnaneckých
benefitů

Společnost Benefit
Management působí na
českém trhu již od roku
2003 a dnes spravuje
benefitové programy více
než 200 nejvýznamnějším
firmám v České republice
a na Slovensku.

www.sprinx.com

Výzvy
Webová platforma pro společnost Benefit Management musí být schopná pracovat
v nepřetržitém režimu a spravovat zaměstnanecké benefity pro desítky firem se
stovkami až tisícovkami zaměstnanců. Počet potenciálních uživatelů totiž překračuje
150 000 a velmi rychle roste. Společnost Benefit Management potřebuje mít možnost
rychle upravit vzhled portálu pro nové zákazníky – pouhým nastavením parametrů,
bez nutnosti programování.

„Benefitové portály představují oblíbený způsob správy a čerpání
zaměstnaneckých výhod. My jsme v našem řešení chtěli jít dál
a nabídnout maximální úroveň personalizace, možnost rozšiřování
o nové funkce i napojení na další podnikové systémy,“ říká Václav Kurel,
zakladatel a ředitel společnosti Benefit Management.

Řešení
Službu Benefit Plus využívá přes 150 000 zaměstnanců
a ročně se přes tento program realizují
zaměstnanecké benefity v objemu přes miliardu korun.
Mezi klienty společnosti patří například Česká
spořitelna, Komerční banka, PWC, Deloitte či KPMG.
Úspěchů na trhu dosahuje Benefit Management i díky
vysoké flexibilitě svých služeb, které dokáže na míru
přizpůsobit svým zákazníkům.

Cíle
• Vybudování platformy pro provoz portálu

na správu a čerpání zaměstnaneckých
benefitů ve stylu e-shopu.
• Možnost přizpůsobení vzhledu portálu pro

jednotlivé firemní zákazníky.

Základní informace
o projektu
Společnost Benefit Management hledala
flexibilní webovou platformu, na které by
mohla stavět customizovaná řešení nabídky
firemních benefitů pro své zákazníky.
Platforma měla umožňovat správu nabídky
benefitů a rozpočtů přidělených jednotlivým
zaměstnancům, stejně jako pohodlný
výběr a čerpání zaměstnaneckých výhod
jednotlivými pracovníky firmy. Zásadním
požadavkem společnosti Benefit Management
byla možnost rychlé úpravy benefitového
portálu pro další firmy – s možností vysoké
úrovně přizpůsobení vzhledu a funkcí portálu
podle potřeb konkrétních firemních zákazníků.

Společnost Sprinx Systems pro Benefit Management
vyvinula a dále rozvíjí webovou platformu Benefit Plus.
Platforma má dva typy rozhraní – administrační pro správu
nabídky benefitů a rozpočtů pro jednotlivé zaměstnance
a uživatelskou, určenou pro výběr a čerpání benefitů
zaměstnanci.
Na dodané platformě lze portál snadno přizpůsobit
požadavkům firem pomocí desítek až stovek snadno
nastavitelných parametrů, které umožňují upravit grafický
vzhled (dle grafického manuálu zákazníka), nabídku
benefitů i pravidla a způsoby jejich čerpání. Samozřejmostí
je také vysoká úroveň personalizace portálu směrem
k zaměstnancům, včetně komplexního řešení individuálního
odměňování zaměstnanců.
Vysoce modulární řešení platformy umožňuje nejen
průběžné doplňování nových typů benefitů, ale také
celých aplikací a služeb pro firmy. Benefit Management
díky tomu může svým zákazníkům nabízet moduly pro
udělování pochval, teambuildingové aktivity, zadávání
a řízení zlepšovacích návrhů zaměstnanci nebo distribuci
individuálních odměn. Moduly umožňují jednotnou, plně
elektronickou správu těchto agend včetně reportování
a dalších možností využití.

Platforma společnosti Benefit Management není
aktualizována a rozšiřována v předem plánovaných cyklech,
ale plynule – dle aktuální potřeby. Zákazníci společnosti
tedy pro přidání nové funkcionality nemusí čekat několik
měsíců na uvolnění nové verze platformy. Podle náročnosti
požadavků lze jejich řešení zajistit v řádu dnů až týdnů. Díky
vysoké flexibilitě lze platformu integrovat s podnikovými
systémy pro automatizovanou správu databáze
zaměstnanců čerpajících benefity a jejich rozpočtů. Typické
je napojení na účetní a HR systémy firem.
Portál Benefit Plus je vyvíjen a plně spravován společností
Sprinx Systems. Společnost Benefit Management a její
zákazníci čerpají funkce platformy formou služby, tedy bez
nutnosti pořizování hardwaru a softwaru.
Řešení je provozováno na platformě .NET (web
a služby), doplněné o mobilní technologie. Vývoj
aplikace byl realizován na produktech Microsoft (Team
Foundation Server & Visual Studio) a aplikace je
provozována v prostředí Sprinx hostingu, konkrétně na
dalších produktech společnosti Microsoft Windows
Server (IIS, Hyper-V), Microsoft SQL Server a dalších
podpůrných produktech.

Výsledky
• Společnost Benefit Management získala vysoce flexibilní platformu s intuitivním
rozhraním pro snadné vytváření a provoz firemního benefitového portálu.
• Modulárnost a integrovatelnost platformy umožňuje rozšiřování o další aplikace
a funkce a propojení s dalšími podnikovými systémy.
• Vzhled aplikace je snadno editovatelný, jednotlivé firmy tedy vždy pracují
s portálem, který je upraven dle jejich grafického manuálu.
• Agilní vývoj platformy umožňuje rychlou reakci na požadavky firem v oblasti
zaměstnaneckých benefitů a spokojenosti i motivovanosti pracovníků.

Benefitový portál prošel za dobu své existence řadou změn a úprav – z hlediska administrace i uživatelského
rozhraní pro zaměstnance – a Sprinx Systems ho neustále rozvíjí. Řešení benefitového portálu provozovaného
společností Benefit Management získalo v roce 2005 ocenění Internet Effectiveness Awards v kategorii B2B.
„Díky platformě od Sprinx Systems můžeme během několika týdnů
a bez jakéhokoli programování postavit firmě portál zaměstnaneckých
benefitů, přizpůsobený grafikou, nabídkou služeb i pravidly jejich
čerpání konkrétním požadavkům našeho zákazníka,“ říká Václav
Kurel, zakladatel a ředitel společnosti Benefit Management.

Sprinx Systems
Sprinx je na trhu již od roku 1996 a po celou dobu se specializuje na CRM a obchodní systémy
na míru. Cílem firmy je zákazníkovi poskytnout kompletní a vzájemně integrovaná technologická
řešení, která jsou potřebná pro úspěch na poli digitální ekonomiky. Zákazníkům nabízíme tvorbu
a implementaci Sprinx CRM, robustních e-shopů a portálů s nejmodernějšími marketingovými nástroji
či aplikační hosting a IT outsourcing. Sprinx je také významným dodavatelem IT řešení pro farmaceutický
průmysl a produktů HPC (High Performance Computing).
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www.sprinx.com

