
Posílání emailu a SMS zaměstnanců z 

mezd 

Může nastat potřeba poslat všem nebo některým zaměstnancům firmy email nebo sms. V menu 

"Dotaz a tisky" v aplikaci "Mzdy" je nová volba "Poslat email nebo SMS zaměstnancům". 

Vyvolá se formulář s možnost výběru zaměstnanců, v tabulce se naplní telefon a email který má 

zaměstnanec uveden na své kmenové kartě. Telefon a email se zadává v personálních údajích dle 

obrázku. 

 

Vlastní formulář po posílání vypadá takto: 



 

Posílání emailu 

Pro posílání emailu musí být funkční MAPI na Vašem PC. To je běžně funkční se všemi běžnými 

poštovními klienty. Pokuď už například využíváte posílání hromadných faktur emailem zde se využívá 

totéž.  

Pomocí výběru v horní části formuláře můžete vybrat jen určité zaměstnance a ti se pak pomocí 

tlačítka "Zobrazit zaměstnance dle výběru" zobrazí v tabulce. Zde může ještě upřesnit výběr, email se 

pošle jen těm zaměstnanců kteří jsou v seznamu označení a mají definovánu emailovou adresu. 

Vlastní text emailu napište do pole které je označené šipkou. Pod tímto polem máte možnost k 

emailu přiložit libovolnou přílohu. Na závěr stiskněte tlačítko "Poslat email označeným 

zaměstnancům" a emaily se rozešlou. V pravé horní části formuláře běží při rozesílání informace o 

tom komu je zrovna email posílán. 

Posílání SMS 

Postup výběru zaměstnanců je totožný. Podmínka pro rozeslání je také podobná. Zaměstnanec musí 

být označen a musí mít vyplněný telefon. Do pole označeného šipkou napište zprávu SMS a pomocí 

tlačítka "Poslat SMS označeným zaměstnancům" ji všem odešlete. Výsledek pak vidíte na obrázku. 



 

Důležité pro posílání SMS je registrace na portálu www.smsmanager.cz. Vyvolá se portál dle obrázku, 

zde proveďte registraci a případně si předplaťte částku.  

 

 Po registraci máte několik sms zdarma takže službu můžete vyzkoušet zdarma. V systému INFOwin v 

menu "Systémových operace" -> "Nastavení systémových údajů" -> "Nastavení obecných údajů" 

nastavte přidělené uživatelské jméno a heslo pro službu smsmanager. 



 

 


