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Kde vzít čas a nekrást? 
aneb 2+1 tip, jak ušetřit čas a lidské zdroje 

Byznys Day 

Když se zastavíme,

předběhneme ty, 

co běží.
motto dne

https://www.byznys.eu/cs/byznys-day-kde-vzit-cas-a-nekrast
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Kde vzít čas a nekrást? Byznys Day 

Nemáme čas. Nejsou lidi. To jsou
nejčastější problémy, které v dnešní době
brzdí firmy. Jsou to nepřekonatelné
překážky, nebo se s tím dá něco dělat?
Rovnou odpovíme – dá se a ne, že ne. 

 

Na bezplatném Byznys day vám dáme
tipy, jak se systémem Byznys ušetřit čas
vedoucím pracovníkům i ostatním
zaměstnancům. 

 

K tomu prozradíme jeden bonusový tip,

který oceníte z pohledu lidských zdrojů.  

13. 11.  

9:00 - 12:00 

Byznys software, Žižkova 708, Příbram 

20. 11.  

9:00 - 12:00 

Dostihové závodiště Velká Chuchle, 

Radotínská 69/34, 159 00 Praha 

27. 11.  

9:00 - 12:00 

IReSoft, Cejl 62, Brno 

https://www.byznys.eu/cs/byznys-day-kde-vzit-cas-a-nekrast
https://www.google.cz/maps/place/Byznys+software,+s.r.o./@49.6898537,14.0265999,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd7343de643e0ad91!8m2!3d49.6898537!4d14.0265999
https://www.google.cz/maps/place/Dostihy+Velk%C3%A1+Chuchle/@50.007874,14.3902311,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x27812b04a5e8681c?sa=X&ved=2ahUKEwirjJjF_4DeAhVvqYsKHcVjAfMQ_BIwCnoECAcQCw
https://www.google.cz/maps/place/IReSoft,+s.r.o./@49.1992959,16.6247548,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xfc8673a84975fc87?sa=X&ved=2ahUKEwirgbmwqvvdAhWRLFAKHTrWDXQQ_BIwCnoECAoQCw


Co vás čeká a nemine

Představíme tipy

Byznys online a reporty
v Power BI. Osvědčený
nástroj a horká novinky.

Zjistíte, jak fungují, k
čemu slouží, s čím
pomůžou.

Tipy v praxi Bonusový tip

Důkaz místo slibů.

Úvodní teorii
vystřídají ukázky
praktického
využití.

Doporučení na závěr
pro všechny, kteří
řeší problematiku
lidských zdrojů.

Kde vzít čas a nekrást? Byznys Day 
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Proč dorazit?

1.  

2. 

3.  

4.

Byznys online
Zjistíte, jak pracovat se systémem
Byznys kdykoliv a kdekoliv. 

Ukážeme, jak získáte firemní data
okamžitě, přehledně, srozumitelně 

a v grafickém interaktivním reportingu.

Power BI
Jak efektivně využít lidské zdroje? Jak
jednoduše evidovat docházku? Nejen
na to dostanete odpověď.

Docházkový systém Alveno

Uvidíte praktické ukázky. Příklady, díky
kterým si vytvoříte konkrétní představu.

Praxe
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Co je dobré vědět

Pro koho je Byznys Day vhodný?
Pro zástupce firmy, kteří chtějí posouvat firmu dopředu
a přivítají nové možnosti.

Jaká je kapacita?
30 míst.

Kolik stojí účast?
Byznys Day je zdarma.

Jak se přihlásit?
Přes registrační formulář, který je na webu byznys.eu.

Kde vzít čas a nekrást? Byznys Day 
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Těšíme se na Vás

Kde vzít čas a nekrást? Byznys Day 

Na chvíli se zastavit, odpočinout si od pracovního
fofru, nachytřit se o pár tipů u kávy a dobrého
jídla. 

 

O to tady běží.

Péče je náš

https://www.byznys.eu/cs/byznys-day-kde-vzit-cas-a-nekrast
https://www.byznys.eu/

