Nie ograniczaj swoich wymagañ

R2p³atnikPRO to system p³acowo-kadrowy, który mo¿e pracowaæ
na ró¿nych bazach danych, np. IBM DB2. Program pracuje
wydajnie i stabilnie w sieciach komputerowych oraz zawiera
zaawansowane mechanizmy zabezpieczaj¹ce przed
nieuprawnionym dostêpem do informacji zapisanych w bazie
danych.

Pe³na funkcjonalnoœæ
R2p³atnikPRO to bardzo rozbudowany funkcjonalnie system,
umo¿liwiaj¹cy zarz¹dzanie kadrami i struktur¹ organizacyjn¹
firmy, naliczanie wynagrodzeñ oraz automatyczne rozliczenia
z urzêdem skarbowym i ZUS. Wspó³pracuje z dowolnym
systemem finansowo-ksiêgowym oraz aplikacjami: Rejestracja
Czasu Pracy, RCP kierowców (tachograf), P³atnik ZUS,
programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ,
wszystkimi u¿ywanymi w Polsce systemami bankowymi,
a tak¿e pozwala na przesy³anie danych do Systemu Obs³ugi
Dofinansowañ PFRON oraz informacji dla GUS. R2p³atnikPRO
uwzglêdnia specyfikê ró¿nego rodzaju przedsiêbiorstw, takich
jak np. firmy budowlane, agencje pracy tymczasowej, jednostki
s³u¿by zdrowia czy urzêdy administracji publicznej.

Szybkoœæ i komfort pracy
System jest bardzo przejrzysty w obs³udze, co powoduje,
¿e ³atwo z niego korzystaæ nawet pocz¹tkuj¹cym u¿ytkownikom.
Szczegó³owe zapoznanie siê z wszystkimi mo¿liwoœciami
u³atwia rozbudowany system pomocy kontekstowej. Uci¹¿liwe
i pracoch³onne operacje zredukowane s¹ do minimum dziêki
specjalnym funkcjom, przeznaczonym do pracy na grupach

pracowników. Wyliczenia kluczowych sk³adników podparte
s¹ szczegó³owymi wyjaœnieniami, które eliminuj¹ mo¿liwoœæ
pomy³ki i daj¹ pewnoœæ prawid³owoœci naliczeñ. System jest
œciœle powi¹zany z programem P³atnik ZUS, mo¿liwe jest
jego bezpoœrednie wywo³ywanie i przekazywanie danych.
R2p³atnikPRO posiada bardzo bogaty zestaw raportów,
przygotowanych dla potrzeb dzia³u kadr, rachuby p³ac
czy dyrektora personalnego.

Bezproblemowa obs³uga pracowników
System umo¿liwia szybkie i bezb³êdne naliczanie i rozliczanie
wynagrodzeñ dowolnego rodzaju (umowy o pracê, umowy
zlecenia, umowy o dzie³o, organy stanowi¹ce, wynagrodzenia
cudzoziemców, delegacje, rycza³ty, ekwiwalenty, akcje, stypendia,
dywidendy i inne œwiadczenia). Paski z wynagrodzeñ s¹ bardzo
czytelne i zrozumia³e dla pracowników. Szczegó³owe paski,
zawieraj¹ce wszystkie informacje umieszczane na raporcie ZUS
RMUA, mog¹ byæ wysy³ane poczt¹ elektroniczn¹, co skraca czas
ich przygotowania i zwiêkszenia szybkoœæ obiegu informacji.
Seryjne wydruki kartotek i rocznych deklaracji PIT przyspieszaj¹
zakoñczenie roku. Wystawianie zaœwiadczeñ o zarobkach
odbywa siê natychmiastowo.
Wszystkie wydruki wygl¹daj¹ profesjonalnie – przejrzyœcie
i estetycznie.
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