Ceny
Vytvořeno pro retail a pohostinství.
Využíváno společnostmi všech velikostí.

Vyberte si nejvhodnější plán tamigo

Essential

Standard

Advanced

Premium

Vhodné pro malé podniky
s jednou provozovnou

Vhodné pro malé a střední
podniky

Vhodné pro podniky v rámci
jedné země

Vhodné pro nadnárodní
podniky

Plánujte a veďte svůj tým
jednoduše a online

Osvoboďte své manažery od
administrativy a zachovejte
si přehled nad celým
provozem.

Optimalizace personálních
procesů a srovnávání
výkonnosti v jednotlivých
lokalitách

Získejte celopodnikové
řešení pro WFM s prémiovou
optimalizací zaměstnanců,
vlastními klíčovými ukazateli
výkonnosti a nástrojem na
zajištění globálního payroll
compliance

Od 

40 Kč / uživatel

Od 

75 Kč / uživatel

Individuální cenová 

nabídka

Individuální cenová 

nabídka

Porovnání plánů

Essential

Standard

Naplánujte správné zaměstnance na správné místo i čas
Základní plánování 



Rozšířené plánování 



Šablony plánů 



Úprava denních plánů 



Nabídka směn 



Výměna směn 



Upozornění na pracovní dobu

Přesné sledování pracovní doby a docházky
Denní výkaz práce 



Týdenní výkaz práce 

 



Aplikace na docházku v
mobilu

Fond hodin 



Konto pracovní doby 



Směny a přestávky 



Management žádostí o absence a bilance nepřítomnosti
Žádosti o absenci 



Kalendář absencí 



Základní přehled absencí  



Rozšířený přehled absencí 



Přehled absencí 



Automatizace payrollu a hlídání pracovněprávních předpisů
Nastavení dle pracovního práva 

a kolektivních smluv

Základní export mezd 



Mzdy a export mezd
Konfigurace typu mzdového
modelu
Integrace s mzdovým
systémem

Centralizace a správa informací o lidských zdrojích
Základní informace o
zaměstnancích

Kompetence zaměstnanců 



Pokročilá data o zaměsnancích 



Dostupnost zaměstnanců 



Pracovní pozice 



Vlastní role 



Integrace na HR systém 



Přístup k finančním ukazatelům a srovnávání výkonnosti
Základní reporting 



Standardní reporting 



Pokročilý reporting 



Prémiový reporting 



Vlastní KPI ukazatele 



Propojení přes API 



Komunikace se zaměstnanci a jejich zapojení do procesů
Základní tamigo aplikace 



Pokročilá tamigo aplikace 



Úvodní strana a komunikace 



Dokumenty 



Vícejazyčná verze aplikace
tamigo 


Získejte podporu, když ji potřebujete
Help Centrum 



Podpora přes email 



Podpora přes telefon 



Vícejazyčná podpora 


Vlastní Customer Success
Manager*

* Dle dohody v případě plánu Premium

Advanced

Premium

