Manuál ovládania portálu www.burzabrigad.sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

1. Úvod
1.1 Technické požiadavky na prostredie
Technické požiadavky sú nezávislé od operačného systému, závislé od prehliadača,
odlaďované pre platformu Windows a prehliadače:
Explorer 7 a vyšší, FireFox 3.1 a vyšší, Chrome 6 a vyšší, priebežne testované na K-Meleon
a Safari, scripty budú modifikované pre prehliadač Opera v. 10 a vyššia.
1.2 Všeobecné informácie
Tento stručný manuál je určený bežnému užívateľovi využívajúcemu služby portálu
www.burzabrigad.sk.
2. Ako sa zaregistrovať
Firma
Registrácia je zdarma a je potrebná na využite všetkých služieb portálu.
Na hlavnej stránke je potrebné kliknúťe v hornej časti na kolónku firma obr. č. 1, a potom
vyplniť zobrazený formulár so základnými a kontaktnými údajmi obr. č. 2.
Obr. č.1:
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obr. č. 2:

Všetky políčka označené červenou bodkou sú povinné a musia byť vyplnené.
Po odoslaní formulára príde do e-mailovej schránky zadanej ako prihlasovacie meno
aktivačný e-mail. Kliknutím na odkaz obr. č. 3 potvrdíte registráciu a následne je možné sa
prihlásiť.
Obr. č. 3:
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Firma sa do svojho profilu prihlasuje v prihlasovacom okne, ktoré sa nachádza v hornej
stránke portálu. Obsahuje políčka pre vstup mena (emailová adresa) a hesla, ako aj tlačítko
pre potvrdenie prihlásenia obr. č. 4.
Obr. č. 4:

4. Menu
4.1 Zadanie novej ponuky
V tejto sekcii sa zadávajú požiadavky na vykonanie práce, alebo na náborovanie osôb.
Portál Burzabrigád.sk poskytuje možnosti zadania si ponuky:
Nárazovej brigády – Vezmi hneď,
Nárazovej brigády – Na Burze,
Dlhodobej ponuky – Nábor,
alebo ponuky Trvalého pracovného pomeru.
Možnosti výberu daného typu ponúk sú zobrazené na obr. č. 5.
Obr. č. 5:
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Zobrazujú sa všetky ponuky, ktorých čas začiatku práce ešte nenastal. Firma má možnosť
sledovať obsadenosť ponuky v každom čase, zobrazenie uchádzačov je možné priebežne
po kliknutí na ikonu vpravo – „Zobraziť zoznam prihlásených brigádnikov“ viď obr. č. 6.
Portál má automaticky nastavenú uzávierku ponuky, kedy sa ponuka uzatvorí a firme je
zaslaný informačný mail. V informačnom maily je informácia o zadanej brigáde spoločne so
zoznamom prihlásených brigádnikov a s kontaktmi na nich. Všetky tieto informácie sú
prístupné aj na portáli BurzaBrigád po prihlásení sa do profilu firmy.
Obr. č. 6

4.3 História
V tejto sekcii sú zobrazené všetky ponuky, ktorých čas začiatku práce už nastal. V tejto
sekcii je možnosť ohodnotenia brigádnikov, ktorí boli prihlásení na ponuku v čase
uzávierky. Môžu sa brigádnici priradiť medzi preferovaných brigádnikov, príp. vyradiť ich
príznakom „zákaz“, alebo ich jednoducho iba ohodnotiť ako na obr. č. 7. Hodnotenie
brigádnika je započítané do celkového ratingu brigádnika. Celkový rating brigádnika sa
počíta automaticky zo zozbieraných hodnôt na portáli BurzaBrigád.
Obr. č. 7
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––4.4 Faktúry
Táto sekcia slúži na prehľad všetkých faktúr, vystavených spoločnosťou burzabrigad.sk, s.r.o
s možnosťou opätovného tlačenia si faktúr, prezerania faktúr vo formáte pdf, ako aj triedenia
si faktúr podľa pevných kľúčov, viď obr. č. 8.
Obr. č. 8

4.5 Cenník
Je tu zobrazený cenník služieb poskytovaných portálom.
4.6 Priemerné mzdy
Náhľad priemerných miezd za brigádnickú prácu podľa typov brigádnických prác a regiónu.
Priemerné mzdy pravidelne monitoruje portál burzabrigad,sk a každý mesiac sú
aktualizované.
4.7 Profil
Zobrazenie identifikačných údajov o firme s možnosťou ich úpravy.
4.8 Prevádzky
Tu je zobrazený zoznam prevádzok – pobočiek danej firmy. Tento zoznam vidí iba firma,
ktorá je zaevidovaná ako centrála.
4.8.1 Doplnenie prevádzky k centrále firmy
V prípade, že daná firma má svoje prevádzky v rôznych mestách na Slovensku, môže si ich
zaevidovať pod rovnakým IČO-m. Postup je rovnaký ako pri registrácii firmy, vid. obr. 2,
s tým rozdielom, že do formulára sa zadá ako prvý údaj IČO firmy. Tabulátorom sa
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––prechádza na ďalšiu položku a všetky povinné údaje sa natiahnu už z registrácie firmy –
centrály obr. č. 9.
Obr. č. 9

Po tomto kroku sa postupuje rovnako ako pri registrácii firmy vid. obr. č. 2 – Ako sa
registrovať.
4.9 Kontaktné osoby
Tu je zobrazený zoznam kontaktných osôb danej firmy. Kontaktná osoba, je osoba ktorá
bude mať na starosti zadelenie prác brigádnikom, ako aj celkovú komunikáciu s nimi pre
príslušnú brigádu. Kontaktný údaj, ako tel. kontakt je zaslaný brigádnikom po uzávierke
brigády.
4.10 Personálna agenda a mzdy
Sekcia Personálna agenda a mzdy Vám bude v prípade záujmu o túto službu od
prezentovaná telefonicky, alebo na osobnom stretnutí. V tejto sekcii si firma vie pripraviť
personálnu agendu ako aj spracovať mzdy brigádnikom.
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Sekcia Personálny asistent Vám bude v prípade záujmu o túto službu od prezentovaná
telefonicky, alebo na osobnom stretnutí. Jedná sa vysoko špecializované činnosti, ktoré
umožňujú firme pohodlné a jednoduché spravovanie všetkých činností súvisiacich s prácou
vlastných brigádnikov.
Personálny

asistent je

asistenčný

systém

interného

riadenia

brigád

a

ich

obsadzovania vlastnými brigádnikmi, ktorý využíva interaktívnu komunikáciu. Personálny
asistent Vám umožňuje:


tvorbu, evidenciu a aktualizáciu zoznamov vlastných brigádnikov na jednom
mieste 24 hodín denne k dispozícii,



jednoduché

zadanie

internej brigády

a

zobrazenie

obsadzovaných

interných brigád,


oslovenie požadovaného počtu vlastných brigádnikov zadanou ponukou jedným
klikom, formou E-mailu, alebo SMS.



upozornenie vlastných brigádnikov, ktorí sú prihlásení na Vašu ponuku brigády,
na nástup vo forme SMS,



doobsadzovanie voľných miest automatickou, alebo manuálnou formou,



automatické testy kontroly prihláseného vlastného brigádnika,



tlač zoznamov, výstupov komplexnej obsadenosti interných brigád, vytváranie a
tlač dohôd, tvorba xml súborov pre Sociálnu poisťovňu.

4.12 e-Supplies
Sekcia e-Supplies Vám bude v prípade záujmu o túto službu od prezentovaná
telefonicky, alebo na osobnom stretnutí.

Je to systém outsourcingu elektronickej

agentúry, ktorý umožňuje interné riadenie pracovných zmien a ich obsadzovanie vlastnými
brigádnikmi s využitím interaktívnej komunikácie na portáli www.burzabrigad.sk. Pričom
brigádnici sú v pracovnoprávnom vzťahu s našou elektronickou agentúrou práce.

V prípade potreby sme ochotní vám poskytnúť aj ďalšie doplňujúce informácie o službách
portálu www.burzabrigad.sk. Ozvite sa nášmu administrátorovi a on Vás bude navigovať
v našom informačnom systéme: 0650 44 00 00.
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