31 APZ Organizace
Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury
podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul
umožňuje evidenci organizací spolupracujících s agenturou. V modulu je možné zvolit
kontaktní osobu organizace a zakládat jednotlivé pracovní nabídky k dané organizaci.

Popis modulu
Okno modulu obsahuje v horní části informaci o skupině, ve které modul pracuje
(skupina „APZORG“). Dále je modul rozdělen do dvou částí, v levé části okna modulu se
nachází vyhledávací panel sloužící k vyhledávání organizací spolupracujících s agenturou.
Vyhledávací panel může být skrytý v případě, že je modul spuštěn prostřednictvím Adresáře
firem s přístupem k údajům vybrané organizace. Zbylou plochu okna modulu zabírá panel
informací o organizaci se záložkami, které sdružují související informace, jedná se o tyto
záložky:
• Záložka „Základní údaje“ – základní údaje o organizaci ve vztahu k agentuře, jedná
se především o kontaktní osobu organizace a údaje shromažďované za účelem
generování statistik.
• Záložka „Vyjádření“ – vyjádření agentury k dané organizaci, stručné shrnutí
poznatků agentury o organizaci, zhodnocení míry ochoty zaměstnávat zdravotně
postižené a případné další důležité relevantní informace.
• Záložka „Nabídky“ – přehled pracovních nabídek organizace s možností zakládat
nabídky nové.

•

Záložka „Práce Agentury …“ – spuštění modulu APZ Práce Agentury s přístupem
k údajům o práci s vybranou spolupracující organizací. Modul slouží k vedení
pracovního výkazu pracovníka agentury podporovaného zaměstnávání a k evidenci
práce s jednotlivými organizacemi.

Vyhledávací panel, vyhledávání a funkce
K vyhledávání organizací slouží editační pole „Najít organizaci“ s tlačítkem
„Hledej“, vyhledávání je realizováno dle hlavního názvu organizace. U organizací rozlišuje
modul dva stavy: aktivní spolupracující organizace a organizace s již ukončenou spoluprácí.
Vyhledávání je možné tedy doplnit volbou „jen aktivně spolupracující“, volba umožní
omezit vyhledávání na stav, ve kterém se daná organizace nachází. Volba „označena“
omezuje vyhledávání organizací pouze na skupinu organizací, které byly označeny za účelem
jejich samostatného sledování. Mimo vyhledávání také tato volba ovlivňují HTML sestavu,
která bude vytvořena po kliknutí na tlačítko „Export seznamu organizací“. V dolní části
vyhledávacího panelu se nachází další ovládací prvky pro správu organizací:
• Tlačítko „Zápisník skupiny – Organizace APZ“ – spuštění modulu Zápisník skupiny
s přístupem k zápisníku organizací spolupracujících s agenturou podporovaného
zaměstnávání. Modul umožňuje strukturované ukládání podrobných textových
informací o jednotlivých organizacích.
• Editační pole „Organizace“ a „Část organizace“ – tato editační pole jsou určena
pouze ke čtení a zobrazují aktuálně vybranou organizaci a část organizace. Editační
pole slouží pouze ke zvýšení přehlednosti modulu.
• Tlačítko „Vyřadit z APZ“ – výmaz vybrané organizace z databáze informačního
systému. Současně budou odstraněny všechny další relevantní informace agentury o
organizaci, funkce by měla být používána pouze v opodstatněných výjimečných
případech, kdy má výmaz organizace smysl. Organizace je vymazána pouze z modulu
APZ Organizace, v modulu Adresáři firem zůstává beze změny.
• Tlačítko „Údaje organizace“ – spuštění modulu Adresář firem s automatickým
zobrazením údajů vybrané organizace.

Záložka „Základní údaje“
Záložka „Základní údaje“ umožňuje nastavit základní údaje organizace
spolupracující s agenturou, především se jedná o kontaktní osobu organizace, údaje sloužící
ke statistikám a případně ukončení a důvody ukončení spolupráce. Na záložce základní údaje
jsou dále zobrazovány výchozí kontaktní údaje organizace a kontaktní údaje osoby.
•
•
•

•
•

Volba „Organizace je aktivním spolupracovníkem APZ“ – zaškrtnutá volba značí,
že daná organizace aktivně spolupracuje s agenturou, např. nabízí pracovní místa.
Volba „Označena“ – zaškrtnutá volba značí, že organizace patří do skupiny, kterou
lze sledovat samostatně.
Rozbalovací seznam „Kontaktní osoba“ a příslušné tlačítko „Odstranit“ –
rozbalovací seznam umožňuje zvolit osobu, která je kontaktní osobou agentury v dané
organizaci. V seznamu se nachází všechny osoby navázané na danou organizaci a část
organizace. Tlačítkem „Odstranit“ je možné zrušit zadanou kontaktní osobu.
Tlačítko „Údaje osoby“ – spuštění modulu Adresář osob s automatickým zobrazením
osobních údajů kontaktní osoby dané organizace.
Rozbalovací seznam „Velikost organizace“ – velikost dané spolupracující organizace,
hodnota slouží pouze pro statistiky (dle aktuálního číselníku velikostí organizací).

•
•

•

•
•
•
•

Rozbalovací seznam „Typ organizace“ – typ dané spolupracující organizace, hodnota
slouží pouze pro statistiky (dle aktuálního číselníku typů organizací).
Editační pole „Počet zaměstnanců“ – počet zaměstnanců organizace, z hodnoty je
zřejmé zda se na organizaci vztahuje zákon č. 435/2004 Sb. ustanovující (mimo jiné)
povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Kalendář „Datum ukončení spolupráce“ a příslušné tlačítko „Odstranit“ – datum
případného ukončení spolupráce s danou organizací, organizace například již nadále
odmítá zaměstnávat zdravotně postižené apod. Tlačítkem „Odstranit“ je možné
zadané datum ukončení spolupráce zrušit.
Textové pole „Důvody ukončení spolupráce“ – stručné shrnutí důvodů a příčin, které
vedly k ukončení spolupráce s danou organizací.
Seskupení „Kontakty organizace“ – výchozí kontaktní údaje vybrané organizace
(části organizace), standardně je zobrazován email, mobilní telefon, číslo pevné linky
a poštovní adresa.
Seskupení „Kontakty osoby“ – výchozí kontaktní údaje kontaktní osoby v dané
organizaci, standardně je zobrazován email, mobilní telefon a telefon.
Tlačítko „Uložit změny“ – kliknutím na toto tlačítko dojde k formální a logické
kontrole údajů zadaných na záložce „Základní údaje“ a jejich následné uložení do
databáze informačního systému.

Obvyklá chybová hlášení při validaci zadaných údajů
Při ukládání základních údajů o organizacích spolupracujících s agenturou, informační
systém vyhodnocuje validitu všech zadaných údajů. V následujícím přehledu jsou rozebrána
nejčastější chybová hlášení poukazující na nevalidní údaje.

Do editačního pole „Počet zaměstnanců“ je třeba zadat kladné celé číslo (1, 2, 3 …),
případně „0“ pro neznámý počet zaměstnanců.

Tato chybová zpráva upozorňuje na rozpor mezi stavem organizace (aktivně
spolupracující organizace) a zadaným datem ukončení spolupráce, což pochopitelně není
reálně možné.

Záložka „Vyjádření“
Záložka slouží k zadání stručného hodnocení spolupracující organizace pracovníkem
agentury podporovaného zaměstnávání.

Jedná se o volný text, který není omezen délkou, přesto by tato záložka neměla sloužit
k zaznamenávání průběhu práce s organizací a dalších podrobností. Jednotlivé zápisy je
vhodné doplnit datem zapsání a identifikací pracovníka agentury, který zápis provedl.
Většinu plochy záložky zabírá textové pole sloužící k zadání vyjádření o klientovi,
jediným ovládacím prvkem je tlačítko „Uložit změny“, které provede uložení změn do
databáze informačního systému.

Záložka „Nabídky“
Záložka „Nabídky“ zobrazuje všechny pracovní nabídky dané organizace a umožňuje
vkládat nabídky nové. Záložka je rozdělena do dvou částí: seskupení „Nová nabídka“ a
seskupení „Stávající nabídky“.

Seskupení „Nová nabídka“
Seskupení „Nová nabídka“ umožňuje vytvořit novou pracovní nabídku. Po vyplnění
názvu pracovní nabídky v editační poli „Název nabídky“ je třeba kliknout na tlačítko
„Založit nabídku“. Dojde k zobrazení okna „Založit nabídku“, po jehož potvrzení je nová
nabídky vytvořena a navázána na vybranou organizaci. Automaticky je spuštěn modul APZ
Nabídky s možností ihned zadat další údaje nově vytvořené pracovní nabídky.

Seskupení „Stávající nabídky“
Na tomto seskupení se nachází seznam všech stávajících pracovních nabídek
organizace, požadovanou nabídku je možné vybrat kliknutím myši (vybraná nabídka je
podbarvena modře) a kliknutím na tlačítko „Otevřít nabídku“ ihned přejít k údajům vybrané
nabídky. Kliknutím na toto tlačítko dojde ke spuštění modulu APZ Nabídky s automatickým
zobrazením údajů zvolené pracovní nabídky.

Záložka „Práce agentury …“
Záložka „Práce agentury …“ je odlišná od ostatních záložek v modulech
informačního systému modularIS. Kliknutím na tuto záložku dojde ke spuštění modulu APZ
Práce Agentury s vazbou realizovaných pracovních úkonů na danou organizaci spolupracující
s ageturou.

