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Ergasia: Πρόγραμμα Μισθοδοσίας

Μισθοδοσία Προσωπικού
To Anaconda Ergasia αποτελεί ένα σύγχρονο, εύχρηστο και ολοκληρωμένο εργαλείο
διαχείρισης Μισθοδοσίας, το οποίο καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες τόσο των
Λογιστικών Γραφείων, όσο και των Εταιριών Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.
Οι ανάγκες παραμετροποίησης είναι ελάχιστες, επομένως το πρόγραμμα είναι
άμεσα λειτουργικό.
Χωρίς περιορισμούς σε αριθμό εταιρειών και εργαζομένων και σε ασύγκριτη
ταχύτητα λειτουργίας σε σχέση με τα αντίστοιχα πακέτα της αγοράς.
Απλούστατο στη χρήση του, δεν απαιτεί καμία ειδική παραμετροποίηση.
Σχεδιασμένο σε περιβάλλον Windows, είναι συμβατό με όλες τις εκδόσεις του
αντίστοιχου λειτουργικού συστήματος.
Καλύπτει όλες τις ανάγκες τήρησης της Μισθοδοσίας Εργαζομένων τόσο για την
μηνιαία παρακολούθηση της Μισθοδοσίας τους όσο και για τις προβλεπόμενες
Φορολογικές Καταστάσεις και βεβαιώσεις.
Το μοναδικό πρόγραμμα μισθοδοσίας της αγοράς με αυτόματη εμφάνιση
αποτελεσμάτων κατά την εισαγωγή της κίνησης και πλήρη μεταβολή των
στοιχείων της.
Πάντα Ενημερωμένη με την εργατική νομοθεσία.
Online 180 Συλλογικές συμβάσεις εργαζομένου, αυτόματη παρακολούθηση αλλαγής
κλίμακας από το πρόγραμμα με εμφάνιση μηνύματος και on line ενημέρωση μέσω
internet.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ERGASIA»
Άριστη υποστήριξη.
Εύκολη εκμάθηση.
Πάντα ενημερωμένο με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική
νομοθεσία.
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Απεριόριστες Εταιρείες, απεριόριστοι εργαζόμενοι ανά εταιρεία.
Πλήρης διαχείριση της μερικής απασχόλησης.
Μαζικός Υπολογισμός Μισθοδοσίας βάσει ημερολογίου.
Αυτόματος υπολογισμός Δώρων, Επιδόματος Άδειας και Αποζημίωσης
Απόλυσης, για όλες τις περιπτώσεις των εργαζόμενων (υπάλληλοι,
ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με ενδιάμεση
αλλαγή καθεστώτος, προβλέψεις αποζημιώσεων κτλ).
Αυτόματος υπολογισμός άδειας. Αν υπολογίσουμε κάποιες ημέρες άδειας σε
κάποιον μήνα τότε οι υπόλοιπες ημέρες αυτομάτως θεωρούνται ως
τακτικές.
Αυτόματη καταχώρηση μη ληφθείσας άδειας & επιδόματος αδείας κατά την
απόλυση του εργαζόμενου. Δηλαδή όταν «τρέχουμε» την αποζημίωση
απόλυσης τότε μας δίνεται η επιλογή να «κλείσουμε» τις σχετικές
εκκρεμότητες κατ’ ευθείαν (να δώσουμε δηλαδή στον εργαζόμενο
αυτόματα το επίδομα αδείας που δικαιούται, την μη ληφθείσα άδεια, καθώς
και τα δώρα).
Online αποστολή στο πληροφοριακό σύστημα « ΕΡΓΑΝΗ » της αναγγελίας
πρόσληψης, αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, καταγγελίας σύμβασης
εργασίας στον ΟΑΕΔ.
Online αποστολή καταστάσεων προσωπικού.
OnLine Υπολογισμός Μικτού από Καθαρό.
Αυτόματος έλεγχος ορθότητας του Πακέτου Κάλυψης σε σχέση με τον ΚΑΔ
και τον Κωδικό Ειδικότητας.
Εκτύπωση της Μαζικής γνωστοποίησης Προσλήψεων-Απολύσεων.
Αυτόματος υπολογισμός και εκκαθάριση της εισφοράς αλληλεγγύης .
Αυτόματη ένταξη του εργαζόμενου στο αφορολόγητο ανάλογα με την
ηλικία του.
Σύνδεση με ρολόι μισθοδοσίας και αυτόματη ενημέρωση κινήσεων με ένα
κλικ. (Ξεχωριστό Module).
Παρακολούθηση της μείωσης εισφορών εγκυμοσύνης .
Έτοιμος πίνακας με όλες τις περιπτώσεις Ειδικής Ασφάλισης.
Εξαγωγή αρχείων για αποστολή στα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΕΑΧ,
ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΠΕΠ, ΤΑΙΣΥΤ, ΕΔΟΕΑΠ.
Εξαγωγή σχεδόν όλων των εκτυπώσεων σε άλλες μορφές αρχείων (excel,
word, pdf κτλ), και αποστολή σε email.
Πλήρης παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων επιδότησης του ΟΑΕΔ
όπως διατήρησης, 16-24 κτλ.
Έλεγχος ακαταχώρητων κινήσεων.
Δυνατότητα μαζικής ταυτοποίησης των εργαζόμενων (ότι τα στοιχεία τους
είναι σωστά σε σχέση με αυτά που έχει το ΙΚΑ).
Aυτόματη εμφάνιση αποτελεσμάτων κατά την εισαγωγή της κίνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα δείτε εδώ
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Για διευκρινίσεις η παραγγελίες καλέστε μας στο 2310554546 & 2315535409
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