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ZAMESTNANCI - MZDY

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina
oddiel: Sro, vložka číslo: 15083/L

Program je určený na vedenie personálnej agendy a kompletné spracovanie miezd pre všetky typy
pracovno-právnych vzťahov. Svojou koncepciou vyhovuje v rovnakej miere malým aj stredne veľkým
firmám. Prehľadnosť a jednoduchosť evidencie umožňuje spracovanie miezd pohodlne a vo veľmi krátkom
čase.

Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

240,00

288,00

85,00 / UJ

102,00

Cena v € bez DPH

Cena v € s DPH

100,00

120,00

Konverzia kmeňa z iných programov

100,00

120,00

Výstupné dávky do iných programov

100,00

120,00

ZP Dôvera On-Line (odosielanie výkazov do ZP Dôvera on-line)

100,00

120,00

Modul
MZDY – pre 99 999 zamestnancov pre jednu účtovnú
jednotku
Doplatok za ďalšiu účtovnú jednotku (UJ)
Modul
Homebanking (vytvorenie prevodných príkazov do banky a
spracovanie bankových výpisov)

Modul MZDY obsahuje:
• Evidencia údajov o zamestnancoch (osobné, mzdové, doplnkové)
• Evidencia detí, zrážok, lekárskych prehliadok, školení a pracovných prostriedkov
• Evidencia prerušení (DPN-automatický výpočet DVZ, OČR, MD a RD, štrajk, neplatené voľno,...)
• Formuláre (pracovná zmluva, dohoda, hmotná zodpovednosť, vyhlásenie na zdanenie príjmov, zápočtový list,...)
• Výpočet miezd (obsahuje aj sledovanie dodržania výšky minimálneho mzdového nároku, výpočet priemernej
mzdy, sledovanie nároku na dovolenku, doby určenej na vyšetrenie a sprevádzanie, automatický prepočet
a kontrola fondu pracovnej doby a limitu hodín odpracovaných nadčas, pomôcky na výpočet odstupného,
odchodného a exekučných zrážok, sledovanie nároku na stravné lístky,...)
• Mesačné výkazy, prihlášky, odhlášky, ELDP do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, starobných a
doplnkových dôchodkových sporiteľní v listinnej podobe aj elektronicky
• Mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, hlásenie o vyúčtovaní dane, ročné
zúčtovanie dane, daňové priznanie typ A
• Tlač zostáv (výplatné pásky, rekapitulácie, výplatné listiny, mzdové listy, rôzne potvrdenia o príjme, evidencie
zdravotného a sociálneho poistenia, inventúry dovoleniek a stravných lístkov, rôzne ročné prehľady a podklady
pre štatistiku, zostavy podľa vlastného výberu používateľa aj s možnosťou exportu do MS EXCEL ...)
• Zaúčtovanie miezd do účtového denníka podľa užívateľom definovaných predkontačných tabuliek
• Generovanie zápisov zo spracovania miezd do evidencie ostatných pohľadávok/záväzkov pre JÚ aj PÚ
• Generovanie prevodných príkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, na daňový úrad, záloh, zrážok
a výplat zamestnancom s možnosťou vytvorenia dátového súboru pre elektronické bankovníctvo
(Homebanking).
• Modul je možné prepojiť s dochádzkovými systémami rôznych dodávateľov. Program umožňuje spracovať aj
podklady pre výpočet miezd vyhotovené v iných programoch mimo mzdovej učtárne (napr. prémie, úkolové
mzdy, odmeny a podobne).

Cenník nadobúda platnosť 25. júna 2019, čím ruší platnosť predchádzajúcich cenníkov. Účinnosť tohto cenníka zaniká dňom, kedy vstúpi do platnosti jeho aktualizovaná verzia.

