Mzdy
Obecné vlastnosti
m
vždy v souladu s platnou legislativou
m
vhodné pro všechny typy a velikosti organizací - obchod, výrobní sféra, státní správa, školství
m
variabilita v nastavení agendy – jejím prostøednictvím lze zpracování maximálnì pøizpùsobit uživateli

(v návaznosti na jeho konkrétní požadavky na postupy zpracování)
m
racionální poøízení dat - automatizované procesy výpoètu mezd
m
široká možnost nastavení individuálních uživatelských práv
m
kompletní elektronická komunikace se státní správou, bankou a pojišovnami

Osobní evidence a personalistika

Mzdy a personalistika

m
evidence zmìn u zamìstnance v èasové posloupnosti
m
racionální poøízení nových zamìstnancù i aktualizace zmìn (i hromadné zmìny) , prùbìh zmìn
m
pro jednoho zamìstnance je možno zpracovávat souèasnì i více pracovnìprávních vztahù
m
pøehledy a sestavy (nástupy, výstupy, pøevody, pøehled dle bydlištì, mzdové zaøazení, vzdìlání, praxe,

životní výroèí, vìková struktura dle profesí a funkcí, pracující dùchodci, mateøská dovolená, hmotná
odpovìdnost, ...)
m
kniha pracovních smluv a jiných dokumentù s automatickou tvorbou smlouvy dle uložených
uživatelských vzorù
m
evidence zdravotních prohlídek a kvalifikace, jejich výsledky, platnosti a plán obnovy
m
státní a resortní statistické výkazy - pøepoètené stavy zamìstnancù, Trexima
m
rùzné typy spojení na zamìstnance
m
prùbìh všech pøedchozích zamìstnání, pracovního zaøazení a délky trvání
m
pracovní a životní jubilea
m
automatický výpoèet pracovních prùmìrù
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Mzdy
Pøedepsané formuláøe, výstupní soubory, sestavy, prohlížeèe
obsahem jsou veškeré pøedepsané i uživatelsky požadované formuláøe, sestavy a datové soubory
m
m
výplatnice s volitelnou náplní položek; podpisová listina a výèetka platidel i pro mimoøádné odmìny
m
mzdové listy (ètvrtletní, pololetní, roèní a øádkové za zamìstnance), možný náhled do minulých let
m
výstupy pro penìžní ústavy, pojišovny a penzijní fondy formou pøehledù a platebních pøíkazù - napø.
spoøení, pojištìní, splátky pùjèek, zálohy a doplatky mezd, podnikové spoøení, ...
m
pøihlášky a odhlášky zamìstnancù, potvrzení pøi odchodu, potvrzení o zdanitelném pøíjmu
m
roèní zúètování danì z pøíjmu
m
rozborové sestavy hrubých mezd s náplní dle požadavkù uživatele v rùzném tøídìní (èísla pracovníkù,

Vodárenství

abecednì, mzdový tarif, profese, klasifikace zamìstnání apod.) za podnik i vnitropodnikové útvary
Hrubé mzdy a poøízení dat
racionální poøízení dokladù na základì
m
nastavení šablon
m
automatické generování mzdových dokladù
dle docházky – vèetnì tisku docházky
l
lze využít pro veškeré složky HM, pokud
jsou smìrována na matrièní hlediska
l
pøi zpracování øádkù je akceptován
zadaný plánovací kalendáø osoby
m
dopoèty základní mzdy do fondu pracovní
doby – využívá se u èasové mzdy a
mìsíèních platù
m
výpoèty prémií, podílù, paušálù, pøesèasù,
odpracovaných a volných dnù a hodin
m
klasický zpùsob poøízení je možné volit
podle konkrétní potøeby pro urèitou
skupinu pracovníkù
m
výpoèet hrubé mzdy pøi zadání èisté mzdy
m
dovolená - nároky a èerpání staré a nové
dovolené
m
plnìní výkonových norem dle jednotlivých
prací; tisky formuláøù pracovních výkazù a
stazek
m
evidence dávek nemocenského pojištìní podklady se poøizují formou dokladu

Fakturace externí a vnitropodniková
m
mzdový doklad mùže být zdrojem dat k vystavení externí faktury (následné zpracování faktury) a
naopak z fakturace prací lze automaticky vygenerovat mzdový doklad; návaznost na ceníky
m
vnitropodnikové zúètování prací a služeb z bìžných mzdových øádkù

Vazby do dalších agend
zpracování provozu
fakturace
hlavní kniha
saldokonto a partneøi
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