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Cel programu Płace:
Automatyzacja procesu naliczania wynagrodzeń dla pracowników umysłowych i fizycznych
oraz współpraca z Programem PŁATNIK ZUS i systemem FINANSOWO-KSIĘGOWYM.

Funkcje programu:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tworzenie listy płac i obliczanie wynagrodzeń dla pracowników.
Rozliczanie zaliczek wypłacanych pracownikom na poczet wynagrodzeń.
MoŜliwość definiowania struktury wynagrodzenia dla kaŜdego pracownika osobno.
Automatyczne obliczanie zdefiniowanych składników wynagrodzeń.
Tworzenie dodatkowych list płac (nagrody, premie, inne).
Obsługa funduszu bezosobowego (umowy zlecenie, umowy o dzieło).
Obliczanie zmiennych składników wynagrodzeń (wynagrodzenie za urlop, chorobowe,
nagroda jubileuszowa).
Obsługa poŜyczek udzielanych pracownikom ( Kasa Zapomogowo – PoŜyczkowa,
Fundusz Mieszkaniowy).
Drukowanie informacji o dochodach i zaliczkach: PIT-11, PIT-40, PIT-4R.
Moduł dodatkowy e-Pity ( umoŜliwia wysyłanie dokumentów PIT do systemu
e-Deklaracje ).
Prowadzenie kartotek płacowych pracowników.
Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla kaŜdego pracownika
osobno w momencie naliczania wynagrodzenia ( zgodnie z obowiązującymi
przepisami).
Przygotowanie raportów rozliczeniowych i export deklaracji do PŁATNIKA ZUS.
Generowanie dokumentów księgowych dotyczących list płac i ich export do F-K
w formacie zgodnym z programem FK firmy Tytan Sp. z o.o.
MoŜliwość tworzenia rozdzielnika kosztów (rozksięgowanie wynagrodzenia pracownika
na dowolną ilość kont kosztów – opcja dodatkowa).
Tworzenie plików z przelewami wynagrodzeń dla pracowników i przekazywanie ich do
BANKÓW lub wczytywanie ich do programów obsługujących BANKOWOŚĆ
ELEKTRONICZNĄ - róŜne standardy bankowe.

Zalety programu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tworzenie przez uŜytkownika dowolnych składników wynagrodzeń oraz sposobu ich
obliczania.
Automatyzacja i usprawnienie procesu naliczania wynagrodzeń.
MoŜliwość ręcznej korekty wartości składników obliczonych automatycznie.
Dowolne definiowanie wyglądu listy płac - moŜliwość umieszczania dodatkowych
informacji na odcinkach dla pracowników ( np. dochód i pobrane zaliczki od początku
roku ).
Dowolna liczba stawek godzinowych dla pracownika.
Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych według aktualnych przepisów
( moŜliwość aktualizacji skali podatkowej przez uŜytkownika, kontrola zaniechania
poboru zaliczek na poczet podatku ).
Szerokie moŜliwości definiowania wyglądu i zakresu zestawień przez uŜytkownika.
MoŜliwość wielopoziomowego grupowania danych na zestawieniach.
Uniwersalność programu - duŜa liczba parametrów pozwala na dostosowanie programu
do potrzeb uŜytkownika w tym analiz i zestawień.
MoŜliwość nadania uprawnień poszczególnym uŜytkownikom.
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Funkcje modułu Kadry:
•
•
•

Prowadzenie ewidencji osobowej pracowników.
Ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich.
Drukowanie: umów o pracę, świadectw pracy, wypowiedzeń wg wzorów
standardowych lub stworzonych przez uŜytkownika.
Ewidencja danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, (np. choroby, urlop, nadgodziny,
staŜ pracy, szkolenia, badania lekarskie).
Łatwy dostęp, z jednego miejsca w programie, do wszystkich informacji kadrowych
o pracowniku.
MoŜliwość nadania uprawnień poszczególnym uŜytkownikom.
Funkcja definiowania własnych zestawień wg potrzeb uŜytkownika.
Generowanie danych do zestawień statystycznych.
Automatyczna współpraca z odpowiednimi funkcjami programu Płace.

•
•
•
•
•
•

Skorzystaj z naszego 24 letniego doświadczenia w komputeryzacji branŜy
komunalnej i wodociągowej!
Ponad 300 zadowolonych i korzystających z naszych usług firm!
Ponadto oferujemy Państwu sprzęt komputerowy oraz wszelkiego rodzaju akcesoria:
•
•
•
•
•
•

komputery PC, SERWERY oraz komputery przenośne,
drukarki laserowe, atramentowe, przenośne i igłowe, ,
stacje sieciowe, instalacje sieci i łączenie w sieć odległych lokalizacji,
koncentratory, routery ,serwery wydruku, zasilacze UPS, monitory LCD,
dostęp do Internetu, konta poczty elektronicznej, przekaz do ZUS – Płace/Płatnik - szkolenia,
autorski nadzór nad wdroŜeniem i eksploatacją, doradztwo, serwis i opieka pogwarancyjna.
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