
•   Hromadné aj jednotlivé evidovanie prihlášok cez WEB

•   Výber školení vopred definovaného katalógu

•   Správa vzdelávacích akcií a podujatí

•   Vyhodnotenie výsledkov skúšok alebo školení 
    na daných akciách alebo podujatiach

•   Generovanie tlačových vyýstupov 

•   Archivácia dosiahnutých hodnotení

•   Notifikácie na viacerých úrovniach procesu

•   Generovanie podkladov pre fakturáciu s možnosťou
    exportu do EIS

Funkcie

Samostatnosť - žiadateľ si môže po registrácii evidovať 
prihlášku na školenie cez web sám.
 
Možnosť výberu školenia - priamo v prihláške vyberá 
žiadateľ konkrétne školenie resp. skúšky z preddefino-
vaného katalôgu školení a skúšok.

Generovanie tlačových výstupov - priamo z vzdelávacích 
akcií resp. podujatí je možné generovanie rôznych 
tlačových výstupov, týkajúcich sa konkrétneho typu 
školenia alebo skúšky.

Generovanie podkladov pre fakturáciu - systém generuje 
podklady pre fakturáciu, ktoré je možné cez rozhranie 
odoslať do ekonomického IS.

Archivácia - prezeranie dosiahnutých hodnotení.

Prínosy

Po priradení prístupu do systému žiadateľ sám alebo 
používateľ systému zaeviduje prihlášku so zoznamom 
školení resp. skúšok o ktoré má záujem. Po akceptovaní 
prihlášky vzniká v systéme jeden alebo viacero záznamov 
(podľa obsahu prihlášky), ktoré budú realizované na 
konkrétnych vzdelávacích akciách resp. podujatiach. 
Výsledkom vzdelávacej akcie resp. podujatia je hodnote-
nie žiadateľa z danej skúšky resp. v prípade školenia je to 
informácia o stave, či dané školenie absolvoval alebo 
neabsolvoval.  Výstupmi systému sú rôzne typy výkazov 
ako napr. preukaz o odbornej spôsobilosti, prezenčné 
listiny, zápisnice a pod a podklad pre fakturáciu, ktorý je 
možné rozhraním odoslať do ekonomického informačného 
systému. Súčasťou systému CEŠaS je archivácia 
dosiahnutých hodnotení skúšok a školení. 

Ako to funguje?

Podujatie VyhodnoteniePrihláška Faktúra

Evidovanie a vyhodnocovanie školení a skúšok
CEŠaS

Systém CEŠaS umožňuje evidovanie a vyhodnotenie skúšok a školení žiadateľov 
o školenie resp. o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti. Systém je vhodný 
pre organizácie resp. firmy, ktorých predmetom podnikania alebo nosnej činnosti 
je realizácia školení a skúšok (napr. odbornej spôsobilosti)  a sledovanie výsledkov.  


