Uniwersalny program płacowo - kadrowy
® Nazwa „Płatnik” jest zastrzeżonym znakiem towarowym programu autorstwa
P.T.H. Promax. Produkt ten nie ma nic wspólnego z programem płatnika ZUS.
®

Program PŁATNIK to dopracowany przez wiele lat produkt, który został
zaakceptowany przez szeroki krąg odbiorców, od firm najmniejszych po
kilkuset osobowe. Oferuje więcej niż program płacowo - kadrowy, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika. Zawiera bogaty zbiór
funkcji, co odróżnia go od systemów modułowych, które często traktują
pobieżnie problemy płacowe. Jest uniwersalny, prosty w obsłudze i tani.
Umożliwia obsługę wielu firm ( własne oddziały lub firmy w gestii biura
rachunkowego) oraz pracę sieciową. Zakres funkcjonalny programu
określa hasło: PŁACE - KADRY - ZUS - PODATKI (Urząd skarbowy - PIT)
A oto wykaz ważniejszych funkcji związanych z tym hasłem:

PŁACE
Dowolna liczba list płacowych dla różnych grup zawodowych i podatkowych, jednoczesna
obróbka wielu list na ekranie, swobodne przypisanie osób do list oraz przesuwanie danych między listami oraz z kadr do list. Sięganie do innych danych (kartoteki, kadry, rejestr czasu pracy i absencji, harmonogramy i inne) podczas opracowania list płac.
Do dyspozycji wbudowane gotowe składniki płacy i parametry płacowe oraz możliwość definiowania własnych składników, parametrów i reguł obliczani płac.
Metody automatyzacji przygotowania list płac - w tym: kopiowanie list z miesiąca na miesiąc, automatyczne seryjne wypełnianie lub czyszczenie danych płacowych, automatyczne generowanie składników na podstawie rejestru czasu pracy i absencji, automatyczne
wstawianie kompletu stałych płacowych w ramach typowych schematów płac, automatyczne określanie stóp podatku oraz ograniczanie podstaw składek ZUS
Funkcje inteligentnego obliczania składników wypłat listy płac. Większość typowych składników jest wspomagana obliczeniowo. Np.: zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za urlop
itp. zostaną wyliczone prawie automatycznie przy minimalnym nakładzie pracy operatora.
Funkcja przeliczania na bieżąco po zmianie dowolnego parametru wypłaty na liście płac
stanowi doskonałe narzędzie kontrolne i pomaga w planowania zmian płac
Elastyczne tworzenie zestawów list (miesięcznych, rocznych itp.) z wyborem okresu zestawienia, rodzajów list i grupy osób (wszyscy, wybrane działy lub wybrane osoby).
Liczne dokumenty z list i zestawów list płac - w tym: odcinki wypłat dla osób, podsumowania wybranych danych osób, umowy zlecenia i inne importowane z wypłat i drukowane z
rozliczonymi rachunkami, zbiorcze podsumowanie list dla księgowości, podsumowanie
list osoby, bilans umów zleceń, o dzieło i innych, dokumenty PIT dla urzędu skarbowego,
dokumenty ZUS (eksport do programu płatnika ZUS), kartoteki płacowe, wyciągi z zarobków, raporty o grupach podatkowych i przekroczeniu podstawy ZUS itp.
Wydruki przelewów oraz eksport do systemów bankowych przelewów: wynagrodzeń na
rachunki osób (pojedynczo i grupowo wg banków), kwot podatków i własnych przelewów.
Kilka rodzajów przelewów: nadruki na formularzach, rysowanie kolorowych odcinków.

KADRY
Przechowywanie danych osób z podziałem na kategorie (osobowe, adresowe, zawodowe itp.) Przewidziano wolne pola do indywidualnego wykorzystania w tym obszerne pole notatek własnych użytkownika. Import inicjacyjny podstawowych danych pracowników z bazy programu płatnika ZUS
Archiwum kadrowe pozwala na przechowanie starych danych lub danych o kandyda-tach
do zatrudnienia. Pełna wymiana danych między kadrami i archiwum.
Łatwe przekazywanie danych kadrowych na inne plansze tematyczne (listy płac, zestawienia list itp.) oraz na dokumenty wewnętrzne i na formularze urzędowe.
Funkcje automatycznego wyszukiwania osób wg dowolnych pól danych oraz elastycznego
filtrowania osób wg dowolnie określonych wielu kryteriów.
Obsługa harmonogramów czasu pracy - tworzenie wzorców harmonogramów i łatwe
przydzielanie ich grupom osób oraz edycja harmonogramów pojedynczych osób. Pobieranie danych z harmonogramów przy tworzeniu list płac i w wielu innych operacjach.
Obsługa rejestru zdarzeń czasu pracy i absencji - notowanie zdarzeń czasu pracy (np.
nadgodziny, dyżury) i zdarzeń absencji (np. absencje chorobowe urlopy) itp.). Przywoływanie zapisów rejestru przy tworzeniu list płac oraz pobieranie danych z rejestru w wielu
innych operacjach. Elastyczne wydruki zapisów rejestru.
Wydruk miesięcznych ewidencji czasu pracy oraz kartotek czasu pracy z okresów wielu miesięcy zgodnych z wymogami Państwową Inspekcję pracy.
Wydruk różnych zestawień np.: podsumowania czasów pracy, zestawienia dni niezdolności do pracy, zestawienia wykorzystanych urlopów, nadruk etykiet adresowych
oraz nadruk danych adresów na kopertach.
Wydruk dokumentów kadrowych - w tym: danych kadrowych dla wybranych grup osób,
umowy o pracę, świadectwa pracy, przygotowanie i drukowanie umów zleceń i o dzieło z rozliczonymi rachunkami nawet przed sporządzeniem listy płac, drukowanie dokumentów zaprojektowanych przez użytkownika

P.T.H. PROMAX
autor projektu:
dr Wiesław Małecki
ul. Zawiszy Czarnego 123
52-241 Wrocław

tel. 601-56-60-56
tel. (71) 36-444-55

promax@pmx.pl
www.pmx.pl www.płace.pl

Czytaj drugą stronę

Promax PŁATNIK ® uniwersalny program płacowo - kadrowy

strona 2

ZUS — podatki — PIT
Automatyczne naliczanie składek ubezpieczeniowych osób z możliwością ingerencji w
sposób obliczeń i parametry ubezpieczeń.
Na podstawie zestawień list automatyczny eksport raportów miesięcznych do programu płatnika ZUS ( raporty DRA, RCA, RZA, RSA ) Możliwość porównywania danych
uzyskanych z zestawień z danymi raportów DRA opracowanych w programie płatnika
ZUS dla zapewnienia poprawności eksportu.
Na podstawie danych kadrowych eksport danych zgłoszeniowych do programu płatnika ZUS ( formularze ZUA, ZWUA i inne)
Automatyczne naliczanie i zestawianie podatków od wszystkich typów wypłat z możliwością ingerencji w sposób obliczeń i parametry podatkowe.
Sprawny eksport danych dokumentów PIT w formacie XML w celu przesłania ich do
systemu e-deklaracje Minis-terstwa Finansów.
Rysowanie kompletnych dokumentów PIT lub nadruk danych dla PIT na oryginalnych
formularzach PIT POLTAX otrzymanych z urzędu skarbowego. Funkcje ułatwiające
rozsyłanie dokumentów PIT do urzędów skarbowych.
Szczegółowe rozliczenie podatków z umów zleceń o dzieło i innych z grupowaniem podatków wg urzędów skarbowych.
Drukowanie i eksport do systemów bankowych przelewów należnych podatków.

OGÓLNE
Obsługa wielu firm - oddziałów przedsiębiorstwa lub firm związanych z biurami rachunkowymi. Łatwa organizacja pracy sieciowej w różnych konfiguracjach.
Obszerny system pomocy ekranowej. - pełna dokumentacja, wywoływana na ekran
z każdej planszy lub przeglądana oddzielnie. Plansze danych oferują dodatkowo rozwijane listy wyboru parametrów i różne pomocne menu kontekstowe.
Wbudowane dodatkowe narzędzia jak: kalkulator importujący dane, kalkulator odsetkowy, różne kalendarze, generator przelewów z możliwością rysowania i na-druku
przelewów oraz ich eksportu do popularnych systemów bankowych, baza przelewów, baza kontrahentów z funkcją przenoszenia ich na dokumenty, zaawansowa-ne
edytory tekstu do edycji dokumentów systemowych przed ich wydrukiem oraz do tworzenia i drukowania własnych dokumentów.
.Możliwość samodzielnej zmiany parametrów w szerokim zakresie: kwotowych, procentowych, składników płacy, progów podatku, stałych płacowych danych płatnika,
szablonów umów i innych.
System zabezpieczeń z hasłami dostępu i osobnymi uprawnieniami dla kadr, płac
i innych dokumentów oraz uprawnieniami dostępu do firm.
Nowoczesna forma zgodna z najnowszymi wersjami Windows ułatwia naukę i zachowanie przyzwyczajeń użytkownika np. przeciąganie pozycji myszką między planszami
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10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO KUPIĆ NASZ PROGRAM:
• Jest bogaty w funkcje, uniwersalny, prosty w obsłudze, tani, a tym samym atrakcyjny także dla małych firm.
Sensowna licencja dla Ciebie (żadnych opłat dodatkowych) brak opłat stałych, ukrytych, kluczy czasowych itp.
• Sprawnie eksportuje dane do programu płatnika ZUS - koniec z podwójnymi płacami dla siebie i dla ZUS. Eksportuje przelewy do znanych programów bankowości elektronicznej.
• Wygodny eksport danych PIT do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów. Rysowanie kompletnych dokumentów PIT we własnym zakresie lub nadruk na gotowych formularzach.
• "Magiczne" funkcje automatyzacji przygotowania list: kopiowanie list płac z poprzednich miesięcy, seryjne wypełnianie, automatyczne generowanie składników i inne, minimalizują Twoją pracę nad wypłatami.
• Przyjazne kadry z obsługą harmonogramów pracy, rejestru zdarzeń pracy i absencji, miesięcznych ewidencji
i kartotek czasu pracy, umów i świadectw pracy oraz dokumentów zaprojektowanych samodzielnie.
• Możliwość samodzielnej zmiany parametrów: podatkowych, płacowych, danych płatnika, szablonów dokumentów
i innych. Wbudowane gotowe składniki płacy oraz możliwość definiowania własnych składników.
• Wersję profesjonalną instalujesz na kilku komputerach (bez opłat dodatkowych) i obsługujesz kadry i płace w kilku Twoich firmach (bez opłat dodatkowych za kolejne firmy) - filie zakładu lub inne firmy właściciela.
• Wersja sieciowa oferuje pracę sieciową (bez opłat dodatkowych za liczbę stanowisk) - sam instalujesz w 15 minut. W sieci dostęp do wspólnej bazy danych lub do danych lokalnych na innych komputerach.
• Małe wymagania techniczne - wystarczy niezbyt stary komputer z Windows 10 /8 /7 /Vista /XP (lub wersją serwer). Nie wymagana obsługa informatyczna. Łatwo przenosisz miedzy komputerami np. firmowym i prywatnym.
• Bogato ilustrowana, stale aktualizowana dokumentacja ekranowa - pomoc. Nowoczesna forma plansz zgodna
ze stylami najnowszych wersji Windows, konsekwentnie stosowana ułatwia szybką naukę. (wszystko podobne).
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.
Ze strony tej można pobrać wersję demonstracyjną programu.

