Апликација за Пресметка на плати

Клучни карактеристики и
бенефиции
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

Апликацијата за плати ги
опфаќа сите функционалности
потребни за пресметка и
исплата на плата.
Апликацијата води евиденција
на сите потенцијални
кандидати, вработени и лица
кои го завршиле работниот
однос групирани во различни
категории
Апликацијата овозможува
автоматска пресметка на плата
за сите вработени
Апликацијата овозможува
автоматска пресметка на изнот
на боледувањето на терет на
фирма и социјално боледување
Апликацијата овозможува
евиденција и пресметка на
износот за дополнителна
работа
Автоматско поврзување со
софтверот на УЈП
Апликација ги обезбедува сите
потребни прегледи и извештаи
( Ф1, М4, прегледи за
боледување и сл.)
Апликацијата
овозможу-ва
кориснички
сетирања
на
месечните параметри за плата
Едноставно
ажурирање
на
податоците од страна на
корисникот
Интеграција со модул за
трезорско работење

Зошто нашиот софтвер?

Зошто Microsoft .NET
околина?

• Поради целта да се овозможи
софтверско решение кое е
флексибилно и едноставно за
користење.
• Поради нашето досегашно
искуство со апликации за
пресметка на плати.
• Поради нашиот интерес да се
понуди интегриран систем кој
обезбедува целосно пратење на
процесот на пресметка на плата
• Поради можност за висок степен
на заштита на податоците
• Поради постоењето на различни
улоги на корисници, можност за
нивно менаџирање и
флексибилност на доделување и
одземање на определени
функции и акции кон
корисниците од страна на
администраторот.
• Поради можноста за
интегрирање со други апликации
за книговодствено работење
• Поради тоа што нашата
компанија нуди соодветна
подршка и одржување со
соодветно backup-ирање на
податоците.
• Поради тоа нашиот експертски
тим постојано ги следи сите
измени во законите и
правилниците на Р.Македонија,
што овозможува навремено
имплементирање и надградба.

Microsoft .NET околината е
проверена општо светски
прифатена технологија која го
следи развојот на хардверските
компоненти и нуди богата палета на
алатки за брз развој на нови
функционалности.
Инсталацијата на клиентска страна
е многу едноставна.

Основни бенефиции на
Microsoft .NET околината се:
клиентски пристап до повеќе
сервери
-начини на поврзување: локална
мрежа, DialUp конекција
илиширокопојасен Internet
-заштита на податоци преку
различни нивоа на сигурност и
употреба на единствени лозинки за
секој корисник
-брзо пребарување на податоците
низ базите
- можност за развој на Web-сервиси
за лесно интегрирање со други
системи работени во различни
околини
-транспорт на податоците до
оддалечени точки .. и многу други

Функционалности на
системот:
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Интегриран систем со три
основни модули
o Човечки ресурси
o Плата
o Клиенти
кои се во согласност на
законските прописи на Р.М.
Евиденција на вработени и
комплетно следење од
моментот на аплицирање до
прекинување на работниот
однос
Можност за пријава и одјава на
вработените
Дефинирање на плата како
бодови или целосна бруто
плата
Едноставен начин на
дефинирање на месечни
параметри за пресметка на
плата
Автоматска пресметка на плата
за сите вработени и
поединечно за секој вработен
Автоматска пресметка на
процент и износ за минат труд
Можност за дефинирање на
отсуства
o Боледување
o Социјално боледување
o Платено отсуство
o Неплатено отсуство
Можност за дефинирање на
прекувремена работа

Функционалности на
системот:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Автоматско минусирање на
задршки
Автоматско генерирање на фајл
и автоматско поврзување со
софтверот на УЈП
Автоматско генерирање на ПДД
МП обрасци
Автоматско генерирање на Ф1
извештај (кирилична и
латинична верзија)
Списоци:
• Платен список
• Исплатна листа
• Список по банки
• Список за боледувања
• М4
• Извештај за секој тип на
одбиток
• Список за персонален данок
• МБП Образец
• Барање за плати и
придонеси
Интеграција со Трезор
(автоматско креирање на
електронски фајл за вирмани и
печатена спецификација)
Корекција на плата
Годишна Даночна Пријава
Генерирање на решенија за
вработените
Податоци за месечна
статистика
Исплата и евиденција на други
исплати по различни основи на
пр:договор на дело

Системски побарувања:
Апликацијата може да работи на
следниве платформи:
•

Windows XP, Windows Vista,
Windows 7

Потребен е:
•

MS SQL Server 2005 –
податковен сервер

Напомена: Доколку станува збор за
мал број на конкурентни корисници
на апликацијата, може да се
инсталира MS SQL Server 2005
Express Edition, која е бесплатна
едиција.
Исто така со мали модификации
апликацијата може да се направи
да функционира и на други DB
engines - MySQL, MS Access и др.

За подетални информации:
СИМТ д.о.о. Скопје
Дрезденска 14
Тел: +389 2 3069 591
Факс: +389 2 3069 592
E-mail: simt@simt.com.mk
www.simt.com.mk

