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PERSONALISTIKA 
a mzdy

S provozní slepotou si nemusíte lámat hlavu, 
personalistiku a mzdy řešíme rychle a jednoduše.

• Evidence uchazečů o zaměstnání

• Evidence pracovníků a jejich rodinných příslušníků

• Evidence školení, kurzů, kvalifikací a zdravotních  
 prohlídek

• Šablony smluv k evidenci pracovního poměru

• Plná podpora legislativy, upozorňování na změny 

• Podpora pro malé i velké organizace

• Variabilní mzdové složky a srážky

• Více způsobu zadávání mezd

• Automatické i ruční číslování nemocenských dávek

• Trvalé složky i srážky mzdy

• On-line výpočet mezd

• Roční zúčtování daní

• Příkazy k úhradě

• Zaúčtování mezd

• Evidenční listy důchodového pojištění

• Přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění

• Elektronická komunikace s ČSSZ přes Portál veřejné   
 správy

• Mzdové listy

• Výplatní pásky

• Zápočtové listy

• Výstupy pro zdravotní pojišťovny

• Výstupy pro ČSSZ



Evidence pracovníků

 
Šablony smluv k evidenci

pracovních poměrů

Variabilní mzdové
složky a srážky

Více způsobů
zadávání mezd

On-line výpočet mezd

Roční zúčtování daní

Příkazy k úhradě

Zaúčtování mezd

ELDP a Přihlášky
a odhlášky na ČSSZ

Výstupy

PERSONALISTIKA a mzdy

Kompletní evidenci pracovníků, od zadání základních údajů pro evidenci a výpočet mezd, až po další potřebné údaje pro potřeby 
personální evidence. K evidenci pracovníků existují další návazné evidence, např. evidence rodinných příslušníků, evidence kvalifikací 
a školení, plánování školení.

Možnost využití předdefinovaných šablon pracovních smluv a platových tarifů v MS Word, umožňuje uložení formuláře do databáze
k pozdějšímu nahlížení bez nutnosti papírového dokumentu. Uživatelské možnosti vytváření dalších druhů formulářů.

Systém nabízí předdefinované složky a srážky mzdy. Uživatelsky lze vytvářet libovolný počet dalších mzdových složek a srážek. 
Pro vytváření nových složek existují vzorové šablony, které uživatele provázejí.

Umožňuje uživateli volit způsob zadávání mezd dle jeho zvyklostí, např. po pracovnících, hromadné zadávání složek, předdefinované 
složky, apod..

Okamžitá kontrola zadaných mezd - systém ihned automaticky přepočítává mzdu po změně vstupních údajů a zajišťuje uživateli přehled 
o výši a struktuře mzdy.

Integrovaná podpora pro roční zpracování mezd umožňuje postupné zadání a výpočet ročního zúčtování daní. Individuální nebo hro-
madné proplacení ročního vyrovnání daně do mezd. Automatické krácení odvodů finančnímu úřadu.

Systém umožňuje dva způsoby zpracování příkazů k úhradě. Lze vytvořit z mezd přímo příkazy pro srážky a odvody nebo lze využít 
standardních funkčností finančního jádra systému (párování, odvolávání) a vygenerovat předpisy do platebního kalendáře. Z platebního 
kalendáře lze poté standardně generovat příkazy k úhradě.

Plně automatické zaúčtování mezd do účetního části systému. Uživatelská možnost nastavení účtování o mzdách.

Slouží k evidenci listů důchodového pojištění nebo přihlášek a odhlášek na ČSSZ. Umožňuje tisk do předdefinovaných formulářů
i elektronickou komunikaci přes portál veřejné správy.

Systém obsahuje veškeré výstupy pro potřeby komunikace s institucemi (ČSSZ, Zdravotní pojišťovny, Finanční úřad, Úřad práce, apod.) 
a výstupy pro vnitřní potřeby (např. výplatní pásky, mzdové listy, zůstatky dovolené). Veškeré výstupy lze omezit zadáním vstupního 
filtru, včetně možnosti jeho uložení.


