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Modul slouží pro zadávání a výpočet všech druhů mezd zaměstnanců. Pomocí tiskové šablony
nebo přímého napojení na Microsoft Word umožňuje tisknout pracovní smlouvy a jiné mzdové
dokumenty. Lze ho použít jak samostatně, tak v návaznosti na moduly účetnictví a banky, čímž se
výrazně zvyšuje jeho užitná hodnota. Je-li napojen na ostatní moduly, umožňuje např. automatickou
tvorbu platebních příkazů nebo zaúčtování.
 Základní mzdová funkcionalita
 Ostatní užitečné funkce
 Účtování a platby
 Optimalizace zadávání dat
 Garance legislativní správnosti

 Elektronická komunikace
 Výstupní sestavy z modulu mzdy
 Kalendář pracovní doby
 Kontrolní mechanismy

Základní mzdová funkcionalita

Ostatní užitečné funkce

— Zpracování všech druhů mezd (úkolová, hodinová,
měsíční)
— Možnost přenosu údajů do předzpracování mezd
z deníku docházky
— Možnost importu docházky z docházkových systémů.
— Výpočet dávek NP
— Evidence dovolených s automatickým přepočtem
a krácením
— Výpočet průměru na dovolenou ze mzdových závěrek
i z pravděpodobné mzdy dle platového výměru.
— Evidence pravidelných srážek ze mzdy, pravidelných
příplatků.
— U srážek výkonu rozhodnutí automatický výpočet
maximální možné výše, kterou lze povinnému srazit,
uspokojování pohledávek v pořadí dle data doručení
— Penzijní připojištění a životní pojištění – hlídání
legislativních hranic pro zdanění
— Generování všech povinných formulářů pro OSSZ
a ZP
— Generování přihlášek a odhlášek na OSSZ
— Generování hromadných oznámení pro ZP
— Automatické naplňování výkazu RELDP
— Automatický výpočet ročního zúčtování daně
— Zpracování a tisk formulářů souvisejících se mzdami
a zaměstnanci (potvrzení příjmu, zápočtový list atd.)
— Výpočet nároků na důchod
— Evidence konta přesčasů
— Evidence rodinných příslušníku a původních příjmení
při změně jména
— Číselník profesí a platových tarifů

— Číselník minimální zaručené mzdy obsahuje nejnižší
úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací
podle Zákoníku práce, včetně zohlednění snížených
sazeb a odlišností v délce týdenní pracovní doby.
— Automatický přepočet délky dovolené v závislosti
na datu vzniku /ukončení pracovního poměru
zaměstnance.
— Automatické sledování historie změn na kartách
zaměstnanců

Účtování a platby
— Automatické vytvoření mzdových interních dokladů
a jejich zaúčtování do účetního deníku.
— Automatické rozúčtování mezd, ZP a SP dle
vnitropodnikových potřeb (útvary, zakázky atd.)
— Automatické generování bankovních převodních
příkazů dle typu:
— Státní platby (daně, sociální a zdravotní pojištění,
pojištění odpovědnosti)
— Jednotlivé spoření zaměstnanců
— Kumulované srážky (např. odbory)
— Platební příkaz a vytvoření podkladů pro
komunikaci s Českou poštou
— Hromadné příkazy pro penzijní fondy a vytvoření
podkladů pro komunikaci s jednotlivými fondy.
— Platební příkaz na částku poplatků za převod mezd
do České spořitelny
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Optimalizace zadávání dat

Kalendář pracovní doby

— Hromadný výpočet mezd všech zaměstnanců
s možností úpravy v dalším zpracování
— Hromadné zadávání mzdových složek zaměstnanců

— Uživatelské definice pracovních kalendářů
— Možnost nastavení pro nepravidelnou pracovní
dobu, včetně cyklu turnusových směn na celý rok
— Podpora volné pracovní doby

Garance legislativní správnosti
— Garance udržování modulu mezd dle platné
legislativy
— Standardní časová garance 30 dní po zveřejnění
změn ve sbírce zákonů

Elektronická komunikace
— Elektronické podávání RELDP, přihlášek a odhlášek
přes portál veřejné zprávy
— Podávání přihlášek a odhlášek k NP na ČSSZ
— Export do systému ISPV

Kontrolní mechanismy
— Hlídání zkušební doby, podpůrčí doby a ochranné
lhůty zaměstnance
— Kontrola korektního vyplnění všech nezbytných
údajů pro správný výpočet mzdy
— Kontrola zákonných limitů přesčasů, pohotovosti.
— Kontrola odpracovaných hodin u dohod o provedení
práce.

Výstupní sestavy z modulu mzdy
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— Rekapitulace mezd Vám umožní libovolné výstupní
sestavy vámi definovaných mzdových složek
— Vytváření vlastních sestav dle interních potřeb
— Vytváření sumačních sestav za vybrané období

