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Obecné představení
Listopad 2019

The financial health platform
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Shrnutí

• Advanto je platforma pro finanční zdraví zaměstnanců

• Platforma má několik pilířů, ale tím hlavním je „bankomat na 
odpracovanou mzdu“

• Bankomat na odpracovanou mzdu automatizuje proces záloh 
a redukuje fluktuaci zaměstnanců

• Zálohy jsou poskytovány “z knih“ Advanta, tudíž vyšší 
využívání nemá dopad na cashflow společnosti

• Platformu nabízíme na 4 měsíce všem zaměstnancům k 
bezplatnému využití

• Po pilotním provozu pomůžeme vyhodnotit, zda-li má smysl 
pokračovat ve spolupráci 
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Source: Hays, IPSOS

Finance stresují 
třetinu Čechů31% Čechů žije od výplaty k výplatě a 

nevytváří pravidelné úspory

67% Čechů si pravidelně půjčuje na
vánoční dárky

Méně než

5000 Je nejčastější částka, kterou si lidé
půjčují před Vánoci (44% Čechů)
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Source: Hays, EY, CEIC 

…a stres je také 
přenesen na 
zaměstnavatele

Administrativa
Exekucí

Zaměstnavatelé jsou zoufalí z 
množství exekucí, které musí
administrovat

Poskytování
Záloh

25% 
nárůst mezd

Zaměstnavatelé zvýšili mzdy o 
čtvrtinu, což znatelně zvyšuje
náklady zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé mohou poskytnout
zálohy na mzdy, ale je to obrovská
administrativní zátěž
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Cesta k 
finančnímu 
zdraví Bankomat na 

mzdu

Finanční 
gramotnost

Vytváření 
úspor

1. krok
Poskytnout lepší
alternativu

2. krok
Řešit příčinu
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Bankomat 
na mzdu

…neboli 
automatizované zálohy

Etika na prvním místě
• Žádný úrok
• Nejedná se o peníze “nad rámec” 

toho, co si vydělám

Nemožné nesplatit
• Výběr zálohy na vlastní mzdu
• Automaticky odečteno

Úspora nákladů pro firmy
• Odpadá administrativa
• Spokojenější, finančně stabilní

zaměstnanci
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Kde je ta inovace?

Source: 1Wagestream

Podněcuje vyšší produktivitu
Jelikož zaměstnanci vidí, kolik si každý den vydělají, je 
dokázáno, že jsou motivováni pracovat více, aby byla
částka každým dnem vyšší (+22%)1.

Moderní řešení záloh
Vužíváme datovou analytiku, abychom poznali, že
zaměstnanci stále chodí do práce a vzniká jim nárok na
zálohu.

Jednoduše integrovatelné
Integrace probíhá k existujícím účetním a docházkovách
softwarů. Výsledek je plně automatizovaný a nevyžaduje
obsluhu na straně zaměstnavatele.  
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Navrhovali 
jsme řešení ve 
spolupráci s 
DailyPay

41% Snížení fluktuace u 
uživatelů DailyPay

1,2x Uživatelé DailyPay si vyplácí
mzdu v průměru 1,2x týdně

1,9x Lidé se 1,9x raději přihlásí
na pozici s denním platem
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martin@advanto.cz
honza@advanto.cz

The financial health platform

Neváhejte nám napsat. Kdykoliv se Vám to hodí. 


