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Outsourcing mzdové a personální agendy jako moderní způsob řízení
lidských zdrojů ve společnosti AVL Moravia
20. 2. 2012, Praha – Sabris, s.r.o., významný středoevropský systémový integrátor, vyhrála výběrové řízení
v AVL Moravia s.r.o. na poskytování služeb v oblasti outsourcingu zpracování mezd. Přenesení
zodpovědnosti za mzdovou agendu na externího dodavatele přinese společnosti AVL Moravia efektivní
snížení provozních a personálních nákladů a umožní jí se soustředit se na hlavní předmět podnikání, což je
konstrukční a výrobní činnost pro skupinu AVL v segmentech motorových a vozidlových zkušeben. Další
nezanedbatelnou výhodou je, že společnost Sabris v rámci kompletní služby přebírá plnou odpovědnost za
správné zpracování mezd v čase a v souladu s platnou legislativou.
Společnost Sabris zpracovala v rámci výběrového řízení společně s AVL Moravia detailní analýzu (Business
Case), na jejímž základě předložila konkrétní návrh outsourcingu procesu zpracování mezd včetně
jednoznačné definice poskytovaných služeb, odpovědností i garance SLA (nezávisle na provozovaném
systému) tak, aby poskytovaný outsourcing byl naprosto bezproblémový. Součástí výstupu bylo i finanční
porovnání obou variant zpracování mezd během následujících 5 let, který jednoznačně potvrdil úsporu
provozních a personálních nákladů v případě využití outsourcingu, která se dále zvyšuje s velikostí společnosti
a rostoucím počtem zaměstnanců.
Vedle snížení nákladů a pokrytí mzdového procesu nabídl Sabris i zachování dosavadní práce a reportingu
v systému SAP s možností rychlého přechodu zpět na interní zpracování mezd.
Od prosince 2011 řeší již společnost AVL Moravia proces zpracování mezd outsourcingem od společnosti
Sabris. Jak hodnotí tuto změnu a v čem vidí největší přínosy?
“Spolupráce s firmou Sabris v oblasti outsourcingu mzdové a personální agendy splnila naše očekávání.
Zpracování mezd za měsíc prosinec a leden proběhlo bez problémů a je výsledkem pečlivé přípravy všech
nutných podkladů jak z naší strany, tak ze strany Sabrisu. Myslím si, že to je dobrou vizitkou vzájemné
spolupráce.“
Mgr. Libor Krejčí, vedoucí nákupu a prokurista ve společnosti AVL Moravia s.r.o.

Další informace o společnosti Sabris a nabízených řešeních naleznete na stránkách www.sabris.cz
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O společnosti Sabris
Společnost Sabris, s.r.o. je významný středoevropský poskytovatel komplexních integrovaných řešení přinášejících
zákazníkům vyšší efektivitu, nižší náklady a dokonalou kontrolu nad chodem firmy. Primární snahou společnosti je
vytvářet a udržovat se zákazníky dlouhodobá partnerství, založená na otevřené komunikaci a vzájemné důvěře.
Orientuje se především na profesionální služby a poradenství, kde využívá odborné znalosti specifik průmyslových
odvětví a dlouholeté zkušenosti z realizovaných projektů. Nabízí kompletní portfolio služeb systémové integrace od
doporučení správné informační strategie a nejvhodnějších technologií, přes návrh, implementaci a následnou podporu
řešení, až k celkové správě informační infrastruktury.
Má dlouholeté zkušenosti s poskytováním řešení na platformě SAP®, patří mezi 3 největší partnery společnosti SAP a
spojením se společností SYCONIX rozšířila svou nabídku o přední světové ECM technologie a řešení.
V současné době společnost zaměstnává 143 pracovníků, má centrálu v Praze, zastoupení v Brně a Olomouci a
zahraniční pobočky v Bratislavě a Moskvě.
Další informace naleznete na www.sabris.cz.

O společnosti AVL Moravia
Firma AVL je největší světovou soukromou a nezávislou firmou zabývající se vývojem hnacích soustav se spalovacími
motory a měřící a zkušební techniky. AVL ve svých 45 pobočkách ve světě vyvíjí a zlepšuje všechny druhy hnacích
soustav jako kompetentní partner automobilového a motorového průmyslu. Pro vývojové práce vyvíjí a přináší na trh
potřebné simulační metody.
Česká pobočka, společnost AVL Moravia s.r.o., byla založena jako AVL joint venture v dubnu 1996 a nyní je 100%
vlastněna koncernem AVL. AVL Moravia provádí konstrukční a výrobní činnosti pro skupinu AVL, která se dělí do
následujících segmentů:
Segment A – vozidlové zkušebny pro testování, motocyklů, osobních a nákladních vozidel a speciálních vozidel.
(Zkušebny jsou určeny pro testování jednostopých a dvoustopých vozidel. Základním principem je simulace odporu
vozovky).
Segment B – dynamometry pro zkoušení motorů. Tyto dynamometry slouží jako řízená zátěž pro testování spalovacích
motorů, elektrických motorů turbín atd.
Segment C – motorové zkušebny, mechanické dílce motorových zkušeben.
AVL Moravia zajišťuje ve všech segmentech konstrukci, výrobu, montáž, zprovoznění a servis zařízení.
Koncern AVL v současné době zaměstnává více než 3 000 pracovníků, z toho 180 pracuje v AVL Moravia. Sídlo koncernu
je ve městě GRAT, sídlo AVL Moravia je v Hranicích na Moravě.
Další informace naleznete na www.avl.com, www.avlcechy.cz.
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