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Kontrola zamestnancu
Nikdo si nemùže být zcela jist, že jeho zamìstnanci v práci tak trochu
nezlobí, že opravdu vždy dìlají to, co mají. A co když to nìkdo opravdu
pøehání? Platit takového zamìstnance znamená poškozovat organizaci
a zprostøedkovanì i ostatní (pracující) zamìstnance, mezi které
je aktuálnì rozpuštìna povinnost „ménì aktivního“ kolegu uživit.
Kontrola zamìstnancù tedy není právem, ale povinností
manažera. Plnìní této povinnosti ovšem není vùbec
jednoduché. Tedy alespoò bez eDetektiva, výkonného
rádce, který zjistí o pracovním nasazení jednotlivých
pracovníkù témìø vše od zapnutí poèítaèe po pøíchodu
do práce až po jeho vypnutí pøi odchodu domù.
eDetektiv sleduje minutu po minutì vše, co pracovník na svìøeném
poèítaèi dìlá. Shromažïuje informace o spuštìní jednotlivých aplikací
až po detaily, jako jsou názvy navštívených internetových stránek.
Díky své pøirozené inteligenci pozná, co by pracovník dìlat nemìl,
a podá o tom zprávu jeho nadøízenému. Má mnoho zkušeností,
A tak se nenechá zmást ani tak „nezjistitelnými“ vìcmi, jako je hraní
flashových her nebo trávení èasu nad internetovými diskusemi.

eDetektiv vznikl slouèením tøí produktù spoleènosti RYANT:
- RYANT Software Audit je urèen ke sledování a vyhodnocování
èinnosti zamìstnancù na PC,
- RYANT Software Inventory je urèen k inventarizaci licencí,
- RYANT Hardware Inventory slouží k inventarizaci a sledování
zmìn hardware.
Slouèením tìchto produktù vznikl velmi silný nástroj pro zjišování
aktuálního stavu a využití poèítaèových prostøedkù v rámci sítì.
eDetektiv má mnoho ctností; je inteligentní, pøesný,
nepodplatitelný, spravedlivý a objektivní. Rozumí nejen informaèním
technologiím, ale hlavnì oblastem finanèních úspor a personálního
øízení.

www.edetektiv.cz

Podpora rozhodování
Vedení lidí je složitou disciplínou vyžadující schopnost co nejlépe
rozhodovat. Kvalita rozhodování je v pøímé úmìøe s kvalitou informací,
na základì kterých je rozhodnutí provedeno. eDetektiv poskytuje tìm,
kdo chtìjí øídit objektivnì a na základì pøesných informací, detailní
pøehled o èinnosti zamìstnancù.
Každý manažer pøi vydávání personálních rozhodnutí bojuje
sám se sebou, a to hlavnì kvùli nedostatku objektivních
informací. Nìkoho perzekvovat èi vyhodit z práce je velmi
snadné, ale co když je takové rozhodnutí nesprávné?
Jaké bude mít dopady na organizaci a na další život
dotèeného èlovìka? A na svìdomí manažera?
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Podíl ceny lidské práce na celkových nákladech jednotlivých
organizací se díky plošnému rùstu platù kontinuálnì zvyšuje.
eDetektiv mùže výraznì pomoci ke zlepšení efektivity práce
a v horších pøípadech i ke snížení celkových mzdových nákladù tím,
že odhalí zamìstnance využívající fond pracovní doby pro nepracovní
úèely. Pokud organizace správnì využije údaje, které jí eDetektiv
pøedloží, a takové „pracovníky“ pøinutí skuteènì pracovat nebo
se jich zbaví, dosáhne úspor v øádu milionù korun.
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Mnoha organizacím je trnem v oku, že se softwarové licence
v èeských podmínkách prodávají za svìtové ceny. Vìtšina organizací
ví relativnì pøesnì, kolik licencí v minulosti zakoupila, málokterá
ale ví, do jaké míry jsou nakoupené licence skuteènì využívány.

Uspora nákladu
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Moudrý manažer si pro podporu dùležitých personálních
rozhodnutí chodí za eDetektivem. Ten mu sdìlí informace,
jako je seznam všech uživatelù podezøelých z používání škodlivých
aplikací, zneužívání fondu pracovní doby nebo ze zneužívání pøístupu
na internet. Manažer využívající rad eDetektiva ví pøesnì,
co kdy kdo dìlal. To mu umožòuje provádìt ta nejlepší rozhodnutí
v oblasti øízení personálních zdrojù.

eDetektiv

Hlavním dùvodem,
proè jsou služby
eDetektiva èeskými
organizacemi tak vyhledávané, jsou úspory nákladù v personální
oblasti, zvýšení efektivity práce a optimalizace nákladù na software
a hardware.
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eDetektiv nejen
zkontroluje, zda
v organizaci nedochází
k využívání nelegálních licencí, ale i to, zda jsou správnì
nainstalovány všechny bezpeènostní záplaty.

eDetektiv pøináší naprostou kontrolu poèítaèové sítì. Umožòuje
optimalizovat chování uživatelù, poèet licencí i výkon hardware. Veškeré
eDetektivem pøedložené výstupy jsou pøitom srozumitelné nejen
odborníkùm, ale i laickým uživatelùm s manažerskou odpovìdností,
jejichž závislost na informacích od interních odborníkù
se tak výraznì snižuje.
eDetektiva si nelze koupit, není to software ani hardware.
Pouze poskytuje služby, na jejichž provedení si ho lze na sjednanou
dobu a za sjednanou cenu najmout. Když si organizace zavolá
eDetektiva, neèekají ji žádné složité instalace èi hledání místa
na serveru. eDetektiv garantuje, že do hodiny od pøíjezdu
k zákazníkovi zaène pracovat, aniž by svou èinností jakkoli
rušil pracovníky zákazníka.

Jednodušší správa síte
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Curriculum vitae

Zkušenosti eDetektiva

Kontakty

eDetektiv se narodil v roce
2004 ve Znojmì, pokøtìn na
eDetektiva byl ale až v roce
2006. Do té doby se po svìtì
pohyboval pod rùznými jmény
(RYANT Software Audit,
RYANT Software Inventory,
RYANT Hardware Inventory)
a pomáhal jako externista
rùzným organizacím s øešením
jejich problémù.

eDetektiv se pohybuje po celé ÈR. Najdete ho na tìchto adresách:

eDetektiv má velmi dobré vzdìlání v oblasti informaèních
technologií, finanèního øízení a zlepšování produktivity
práce. Rozumí pøedevším oblasti lidských zdrojù,
ke které pøistupuje sice velmi pøísnì ale naprosto
spravedlivì. Svým témìø roentgenovým zrakem zcela cílenì
a pøesnì urèuje, kde je nepoøádek.

Obchodní oddìlení - Praha:
Michelská 18/12a
145 01 Praha 4
Tel.: +420 241 482 324
E-mail: praha@ryant.cz

Obchodní oddìlení - Brno:
Bochoøákova 13
616 00 Brno
Tel.: +420 549 251 744
E-mail: brno@ryant.cz

Obchodní oddìlení - Ostrava:
Mlýnská 12
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: +420 595 136 236
E-mail: ostrava@ryant.cz

Provozní oddìlení:
Pražská 46
669 02 Znojmo
Tel.: +420 515 221 861
Fax: +420 515 223 750
E-mail: tech@ryant.cz

Za svoji kariéru potkal eDetektiv mnoho podivných vìcí.
Mezi ty nejsmutnìjší rekordy patøí mj.:
46% pracovní doby hrál v prùbìhu dvoutýdenního auditu pracovník
výrobní firmy Microsoft Solitaire. Hra Microsoft FreeCell ho zaujala
o nìco ménì; za stejné období jejím hraním strávil
„jen“ dalších 18% pracovní doby.
Celých 32 hodin v prùbìhu jediného pracovního týdne
(80% pracovní doby) si pracovnice mìstského úøadu
trénovala strategické myšlení hraním hry
Microsoft Age of Empires.
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Svoje zkušenosti by eDetektiv v budoucnu rád uplatnil zejména
v dalších organizacích, které nehodlají tolerovat zneužívání pracovní
doby a pracovních prostøedkù svými zamìstnanci. Pøijme ale práci
i tam, kde nechtìjí zbyteènì vyhazovat peníze za softwarové licence
a za hardware.
Kamarádí se nejradìji s generálními, finanèními, personálními
a IT øediteli, kterým má vždy co øíci. Co se sportu týèe, je bežcem
na dlouhé i krátké tratì. Rád si také zahraje kopanou èi vybíjenou
s beznadìjnými elektronickými surfaøi a karbaníky.
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Neuvìøitelných 106% pracovní doby v prùbìhu mìsíèního auditu
strávila administrativní pracovnice státní instituce chatováním.
eDetektiv doporuèuje netrestat, ale léèit.

eDetektiv

Ještì pod pùvodními jmény získával praxi mj. v tìchto organizacích:
.A.S.A., Auto Staiger, Barrandov Studio, CZ Press, Gumárny Zubøí,
Krajský úøad Moravskoslezského kraje, Krajský úøad Støedoèeského
kraje, Metropolnet (Statutární mìsto Ústí nad Labem), Metroprojekt,
Ministerstvo vnitra ÈR, Ministerstvo zahranièních vìcí ÈR, Pleas, PPL CZ,
Státní fond životního prostøedí, Státní plavební správa, Statutární
mìsto Hradec Králové, Statutární mìsto Opava, Úøad mìstské èásti
Praha 6, Zbrojovka Brno.
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O minimálnì 40% ménì zamìstnancù by potøebovala nejmenovaná
státní instituce, kdyby její pracovníci využívali fond pracovní doby
ve prospìch zamìstnavatele.

eDetektiv hovoøí plynnì èesky, slovensky, nìmecky a anglicky.
Nauèit se jakýkoli nový jazyk je pro nìj ovšem otázkou
dvou týdnù.

Mezi eDetektivovy
nejvìtší záliby patøí
získávání informací,
jejich tøídìní, analýza a pøehledné grafické vyjádøení.
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www.edetektiv.cz
RYANT, s.r.o.
Kotkova 20
670 25 Znojmo
Tel.: +420 515 221 861
Fax: +420 515 223 750
E-mail: info@ryant.cz
www.ryant.cz
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Jen necelá 4%
pracovní doby
prokazatelnì odpracoval
webmaster velké spoleènosti z oblasti služeb v prùbìhu mìsíèního
auditu; po témìø 45% pracovní doby mìl èlovìk, který má celý den
pracovat s PC, vypnutý poèítaè.

Témìø pøesnì 50% výdajù na licence ušetøil výrobní podnik poté,
co na základì mìsíèního auditu vytvoøil pro konstruktéry pracovištì,
na kterém mají možnost pracovat s drahou specializovanou aplikací.
Více než 45% pracovní doby v prùbìhu jednoho mìsíce strávil
zamìstnanec státní instituce, velký milovník oveèek a dvanáctiletých
dìvèat, brouzdáním po velmi nevkusných webových stránkách.
eDetektiv doporuèuje naøídit ústavní léèbu.
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A jaké jsou nejèastìjší prohøešky proti pracovní morálce,
se kterými se eDetektiv setkal?
Pøedevším jde o karetní hry (Microsoft Solitaire, Microsoft FreeCell,
Microsoft Spider Solitaire). eDetektiv odhaduje, že jen hraním tìchto
tøí her stráví èeští „pracující“ ke 100 mil. hodin roènì. O nìco delší dobu
(asi 120 mil. hodin roènì) stráví ètením novin na internetu.
Tyto aktivity se týkají obecnì mužù i žen.
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