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Upravljanje človeških virov 
je navadno preprostejše od 
upravljanja IT-virov, saj se 
ti pogosto hitreje množijo 
in so vse kompleksnejši. Z 
dobrim kadrovskim infor-
macijskim sistemom pa je 
vse še precej lažje, hitreje in 
pod črto tudi ceneje.

Z izzivom ukvarjanja s kad-
rovskimi podatki se podjetja 
navadno začno ubadati, ko šte-
vilo zaposlenih preseže dvome-
stno številko, pomoč tehnolo-
gije pa je skoraj nuja, ko ta pre-
seže trimestno številko. V izje-
mno dinamičnih organizacijah 
je ta meja lahko še precej nižja.

In kakšna je povprečna sli-
ka večje slovenske organizaci-
je z nekaj sto zaposlenimi? Po-
gosto imajo takšna podjetje si-
cer urejeno evidentiranje nav-
zočnosti na delovnem mestu, 
a ne zbirajo kaj več od podat-
ka o opravljenem številu ur na 
mesec. Zelo uporabno bi bilo, 
če bi vodje oddelkov in ne na-
zadnje tudi računovodstvo ob 
koncu meseca prejeli podat-
ke o urah, zbranih po različ-
nih izmenah, različne dodat-
ke, nadomestila za prehrano 
in prevoz, ter podatke o tem, 
na katera stroškovna mesta se 
opravljene ure navezujejo. In 
to dober kadrovski informa-
cijski sistem zna, pa še mar-
sikaj več.

Več dni za obračun plač – 
potrata časa
»Številna podjetja premore-
jo lahko zelo celovito eviden-
co kadrov, a le v papirnati obli-
ki. Za vsako poročilo oziroma 
izpis za vodstvo pa mora kad-
rovska služba brskati po fasci-
klih in ročno pripravljati po-
datke. Takšno nalogo kadrov-
nik v sistemu Kadris 4 opravi z 
nekaj kliki. Podobni prihran-

ki časa in denarja so v računo-
vodstvu. Za obračun plač neka-
tera večja podjetja porabijo cel 
teden časa, saj morajo najprej 
iz različnih virov zbrati podat-
ke, preračunati na primer po-
tne naloge, vsa nadomestila in 
dodatke ter potem vse to ročno 
vnesti v sistem za obračun plač, 
drugje pa s sodobno tehnolo-
gijo to postori ena sama oseba 
v enem delavniku,« primerja-
vo starega in novega pristopa 
k upravljanju človeških virov 
povzame Tilen Treven, direk-
tor področja Trženje v podje-
tju Četrta pot.

Papir pač ne zna sam 
skočiti iz mape
Mnoga podjetja so šele v zad-
njih letih spoznala pomen na-
črtnega izobraževanja zaposle-
nih. Večina jih je to nalogo zo-
pet prepustila kadrovnikom in 
njihovim prepolnim fasciklom. 
Področje izobraževanja zapo-
slenih je še ena izmed kategorij, 
kjer računalniško podprta reši-
tev pomeni ogromno prednost, 
saj kadrovniku zagotavlja večjo 
preglednost in sledenje začrta-
ni poti izobraževanj – list papir-
ja pač ne zna skočiti iz mape in 
opozoriti zaposlenega ter kad-
rovnika na posamezno izobra-
ževanje ali intervju.

Rešitev Kadris 4 uporablja več kot   
1.200 slovenskih podjetij

Sistem Kadris so v podje-
tju DHL Logistika uvedli le-
ta 2013. Podjetje je hitro po-
večevalo obseg prometa in 
se kadrovsko krepilo, za-
to upravljanje človeških 
in drugih virov ni bilo več 
upravljivo ročno. Družba se 
je odločila za uvedbo napre-
dne rešitve, ki bo kar najbolj 
povezala različne aktivno-
sti v okviru upravljanja kad-
rov v podjetju.

»V ožji izbor so prišle rešitve šti-
rih ponudnikov, za Kadris 4 pa 
smo se odločili predvsem zara-
di njegove celovitosti, saj smo 
z njim poleg preglednih ka-
dovskih evidenc in registracije 

delovnega časa dobili tudi reši-
tev za napredno obračunavanje 
potnih nalogov ter plač. Ne na-
zadnje je bila takšna rešitev tu-
di cenejša od treh ločenih siste-
mov,« se uvedbe sistema Kadris 
spominja Martina Filej, HR-me-
nedžer za Slovenijo in Hrvaško 
v podjetju DHL Logistika.

Kadris 4 skrbi za celotno 
kadrovsko operativo
Danes Kadris 4 skrbi za celot-
no kadrovsko operativo v njiho-
vem logističnem podjetju (DHL 
Global Forwarding) v Sloveni-
ji in na Hrvaškem z več kot sto 
zaposlenimi, poleg delovnega 
časa pa upravlja tudi pogodbe o 
zaposlitvah in odločbe o letnih 

dopustih. Kadrovsko službo v 
podjetju DHL Logistika moč-
no razbremeni tudi integrira-
na rešitev za pripravo različ-
nih poročil in statistik, saj mo-
rajo o svojem poslovanju redno 
poročati matičnemu podjetju v 
tujini in tudi vodstvu družbe.

»Integracija sistema Kadris 
4 z drugimi rešitvami v podje-
tju je potekala nad vsemi pri-
čakovanji in brez večjih zaple-
tov. Verjamem, da smo zahtev-
na stranka, saj natančno vemo, 
kaj želimo. Pri podjetju Četr-
ta pot nas je navdušila odziv-
nost, saj znajo njihovi strokov-
njaki dogovorjene stvari hitro 
uresničiti,« je ponudnika rešit-
ve pohvalila Filejeva.

Celovita rešitev je cenejša od treh sistemov

 " »Za Kadris 4 smo se 
odločili predvsem zaradi 
njegove celovitosti,« pravi 
mag. Martina Filej, HR 
Manager za Slovenijo in 
Hrvaško v podjetju DHL 
Logistika.

ge se lahko podvajajo in podob-
no. Hramba podatkov v različ-
nih sistemih z neurejeno dis-
tribucijo podatkov ali celo na 
papirju ima vrsto pomanjklji-
vosti. V tem primeru je v pod-
jetju zelo težko poskrbeti za na 
primer obveščanje vseh delež-
nikov, ko nekdo od zaposlenih 
na podlagi uspešno opravljene-
ga izobraževanja napreduje in 
je usposobljen za večje število 
del. Ko pa ima podjetje na vo-
ljo kompetence in znanja vseh 
zaposlenih, sodelavci hitreje 
najdejo ustreznega sogovorni-
ka s pravimi odgovori na svoja 
vprašanja.

Integracija z drugimi 
sistemi je odločilnega 
pomena
Ena glavnih prednosti siste-
ma Kadris 4, ki pokriva celot-
no kadrovsko informatiko, je 
izjemna možnost integracije 
z različnimi sistemi in rešit-

vami. Podjetje mu lahko po-
leg vodenja podatkov o zapo-
slenih, upravljanja delovnega 
časa ter obračuna plač zaupa 
še vrsto drugih naprednih na-
log. Da gre za resnično odprt 
ekosistem, dokazujejo števil-
ne integracije z najrazličnej-
šimi proizvodnimi, logistič-
nimi ter drugimi sistemi. Mo-
dularna zasnova rešitve pa 
omogoča, da jo podjetje dog-
rajuje in uvaja glede na svoje 
dejanske potrebe. Kadris 4 je 
namenjen tako manjšim kot 
velikim organizacijam, prime-
ren za rabo v javnemu sektor-
ju in v gospodarstvu, preprost 
za upravljanje ter nezahteven 
za vzdrževanje. Rešitve Ka-
dris 4 uporablja več kot 1.200 
slovenskih organizacij iz go-
spodarstva in javnega sektor-
ja, njegovo polno funkcional-
nost (kadrovske, registracij-
ske in plačne rešitve) pa okoli 
50 organizacij.

Sistem Kadris 4 denimo 
zna pomagati voditi celotni iz-
obraževalni proces, od katalo-
ga izobraževanj, prijav in ocen 
posameznega izobraževanja. 
Podjetjem lahko pomaga tudi 
pri vodenju vseh predpisanih 
evidenc s področja varnosti in 
zdravja pri delu, kar s pridom 
izkoriščajo napredna proizvo-
dna podjetja.

Centralizacija informacij 
in urejena distribucija
Za učinkovitost poslovanja 
podjetij je zelo pomembna tudi 
komunikacija. Srednja in velika 
podjetja pogosto trpijo za teža-
vo kot je slab pretok informacij 
med oddelki. Posledično za-
posleni porabijo veliko časa za 
pridobivanje ustreznih podat-
kov in informacij, številne nalo-

»Za obračun plač nekatera 
večja podjetja porabijo 
cel teden časa, saj morajo 
najprej iz različnih virov 
zbrati podatke, preračunati 
na primer potne naloge, vsa 
nadomestila in dodatke ter 
potem vse to ročno vnesti 
v sistem za obračun plač, 
drugje pa s pomočjo sodobne 
tehnologije to postori 
ena sama oseba v enem 
delavniku,«  pravi Tilen 
Treven, direktor področja 
Trženje v podjetju Četrta pot.


