Payroll Master

Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης,
που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της Διαχείρισης Προσωπικού ή μεσαίας και
μεγάλης επιχείρησης του Ιδιωτικού τομέα.
Το Payroll MaSter δίνει τη δυνατότητα της διαχρονικής παρακολούθησης της Μισθοδοσίας και της εξέλιξης του προσωπικού.
Δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των Αποδοχών, Κρατήσεων και Ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους
διαφοροποίηση στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Η καταχώρηση των μηνιαίων
μισθοδοτικών μεταβολών μέσα από ένα εύκολο και γρήγορο στο χειρισμό περιβάλλον και ο υπολογισμός της μισθοδοσίας
μπορεί να γίνει είτε για ολόκληρη την εταιρία, είτε για ομάδα εργαζομένων είτε για ένα μεμονωμένο εργαζόμενο. Το Payroll
MaSter προσφέρει επίσης μια πλειάδα μισθοδοτικών προβολών και εκτυπώσεων, προκειμένου να καλύψει τον εύκολο έλεγχο
της μισθοδοσίας και την υποχρέωση κατάθεσης καταστάσεων και μαγνητικών μέσων σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία και
εργαζόμενους της επιχείρησης.
Το Payroll MaSter, μπορεί να συνεργασθεί αρμονικά με το σύστημα ωρομέτρησης και διαχείρισης παρουσιών Time MaSter,
δίνοντας τη δυνατότητα της σημαντικής μείωσης του χρόνου καταχώρησης των μηνιαίων μισθοδοτικών μεταβολών, αφού
αυτές πλέον μπορούν να μεταφερθούν αυτόματα στη Μισθοδοσία μέσω της παραμετρικής σύνδεσης των δύο εφαρμογών.
Υπάρχει η δυνατότητα ακόμη της αυτόματης ενημέρωσης των εγγραφών λογιστικής είτε στην εφαρμογή ERP της LAVISOFT,
είτε σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή μέσω ASCII αρχείου.
Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.
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Δικαιώματα πρόσβασης
Το Payroll MaSter δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης των δικαιωμάτων πρόσβασης είτε σε επίπεδο ομάδας χειριστών,
είτε σε επίπεδο χειριστή μεμονωμένα. Μπορούν να δοθούν δικαιώματα προβολής, εισαγωγής δεδομένων, διαγραφής
δεδομένων σε επίπεδο φόρμας και εκτυπωτικού της εφαρμογής.
Κάλυψη Ομίλου Επιχειρήσεων
Το Payroll MaSter μπορεί να καλύψει την μισθοδοσία και την διαχείριση του προσωπικού ενός ομίλου επιχειρήσεων, αφού
δίνει την δυνατότητα παραμετροποίησης των θέσεων ευθύνης ενός ομίλου, την κατάταξη των εργαζομένων σε αυτούς, όπως
επίσης και τον υπολογισμό της μισθοδοσίας για έναν όμιλο επιχειρήσεων συνολικά .
Αναλυτική παρακολούθηση στοιχείων της Εταιρίας :
•
•

Κωδικό, Επωνυμία, Αριθμό Εγγραφής Εταιρίας, Αριθμός Εγγραφής ΦΠΑ, Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας Εταιρίας,
Αριθμός Εγγραφής Εργοδότη, Στοιχεία Διέυθυνσης κ.λ.π
Δυνατότητα παρακολούθησης πολλών εταιριών

Διαχείριση Προσωπικού
Με τη βοήθεια του Payroll MaSter κάθε επιχείρηση μπορεί να διαχειριστεί όλα τα ατομικά στοιχεία κάθε εργαζόμενου. Πιο
συγκεκριμένα η εφαρμογή καλύπτει:
•
•
•

Προσωπικά στοιχεία – Κωδικός, Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, ΑΦΜ,
ΔΟΥ κλπ.
Γενικά στοιχεία – Στοιχεία Ταυτότητας, Στοιχεία Διαβατηρίου, Στοιχεία Διεύθυνσης (με δυνατότητα καταχώρησης πέραν
της μίας διεύθυνσης για τη τήρηση εναλλακτικών διευθύνσεων και στοιχείων ατόμων επικοινωνίας του προσωπικού),
Υπηκοότητα, Εθνικότητα, Στοιχεία Πρόσληψης κλπ
Μεταβλητά στοιχεία προσωπικού – Ειδικότητα, Τμήμα εταιρίας και ομίλου, Θέση εργασίας, Εργασιακή σχέση,
Γραμματικές γνώσεις, Οικογενειακή κατάσταση, Μισθός κλπ με πλήρη διαχρονική κάλυψη των μεταβολών τους.

Αποδοχές
Κύριο χαρακτηριστικό του Payroll MaSter είναι η δυνατότητα παραμετροποίησης κάθε επιδόματος και προσθετικού ποσού
που η επιχείρηση θέλει να συμπεριλάβει τη μισθοδοσία των εργαζομένων της. Μπορεί να παραμετροποιηθεί αν αυτό θα είναι
ποσό ή ποσοστό ή αν θα είναι ανάλογο με τα τέκνα ή την προϋπηρεσία του εργαζόμενου. Αν θα επηρεάζει το ωρομίσθιο ή
όχι, σε ποιους τύπους περιόδων θα ισχύει κ.ο.κ. Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως όλες τις υπερωρίες που υπολογίζει κάθε
επιχείρηση, είτε αυτές είναι κλίμακας, είτε το ποσοστό τους είναι σταθερό. Δίνεται επίσης η δυνατότητα της διαχρονικής
κάλυψης των μεταβολών των αποδοχών, έτσι ώστε ο υπολογισμός των αναδρομικών να είναι ακριβής.
Κρατήσεις
Όπως και στην περίπτωση των αποδοχών, έτσι και για τις λοιπές κρατήσεις η εφαρμογή είναι πλήρως παραμετρική και
κρατάει όλες τις διαχρονικές μεταβολές. Και εδώ η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να σταματήσει τη λειτουργία
της, όπως και να τη μεταβάλλει για ένα ή περισσότερους εργαζόμενους σε οποιαδήποτε μισθολογική περίοδο.
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Ασφαλιστικά Ταμεία
Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των ασφαλιστικών ταμείων που μία επιχείρηση μπορεί να
παρακολουθεί. Έτσι μπορεί να παραμετροποιηθεί αν το ασφαλιστικό ταμείο θα είναι ποσό ή ποσοστό και πιο είναι αυτό για
εργαζόμενο και εργοδότη, αν θα υπολογίζεται στο μισθό του εργαζόμενου ή στο μισθό Σ.Σ.Ε., σε ποιες περιόδους θα
παρακρατείται κλπ. Πρέπει να αναφερθεί ότι και εδώ δίνεται η δυνατότητα της διαχρονικής κάλυψης των μεταβολών των
αποδοχών, έτσι ώστε ο υπολογισμός των αναδρομικών να είναι ακριβής.
Στο Payroll MaSter μπορούμε να συνδέσουμε κάθε εργαζόμενο με μία ή περισσότερες αποδοχές, κρατήσεις και ασφαλιστικά
ταμεία, έχοντας έτσι μια πλήρη κάλυψη οποιασδήποτε διαφοροποίησης στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε
εργαζόμενο.
Δάνεια Προσωπικού
Δίνεται η δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης της σύναψης και της αποπληρωμής των δανείων που μία επιχείρηση
μπορεί να παρέχει στους εργαζόμενους της.
Μηνιαίες Μεταβολές
Στην εφαρμογή Payroll MaSter η καταχώρηση των μηνιαίων μισθοδοτικών μεταβολών γίνεται με απλό και εύκολο τρόπο. Ο
χρήστης μπορεί να αλλάξει σε επίπεδο περιόδου οποιαδήποτε παραμετροποίηση αποδοχής, κράτησης ή δανείου με εύκολο
τρόπο. Αν μάλιστα η εφαρμογή έχει συνδεθεί με το Time MaSter τότε ο χρόνος ενημέρωσης των μεταβολών μπορεί να
περιοριστεί στο ελάχιστο.
Εκκαθάριση Μισθοδοσίας
Το Payroll MaSter δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού πολλαπλών προκαταβολών μέσα στη μισθοδοτική περίοδο, όπως και
υπολογισμού μισθοδοσίας ενός ολόκληρου ομίλου, μίας εταιρίας, μιας ομάδας εργαζομένων ή και ενός εργαζόμενου.

Αναδρομικά
Το Payroll MaSter έχει τη δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού αναδρομικών μέσω εισαγωγής αναδρομικών ποσών σε κάθε
εργαζόμενο αλλά και λόγω αλλαγής των μισθολογικών στοιχείων των εργαζομένων σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα σε
προηγούμενες ή την τρέχουσα χρήση. Η εφαρμογή παρέχει και στο υπολογισμό των αναδρομικών τις ίδιες ευκολίες με αυτές
της εκκαθάρισης μισθοδοσίας.
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Εκτυπώσεις – Προβολές
To Payroll MaSter προσφέρει όλες τις απαραίτητες οθόνες και καταστάσεις για να γίνει ο έλεγχος της μισθοδοσίας όσο το
δυνατόν πιο εύκολος. Επίσης, προσφέρονται όλα τα εκτυπωτικά και τα μαγνητικά μέσα για υποβολή σε ασφαλιστικά ταμεία,
υπουργεία κλπ
Κάποιες απ΄τις μισθοδοτικές καταστάσεις που παρέχονται είναι οι εξής:
Αποδείξεις πληρωμής.
Μισθοδοτικές καταστάσεις.
Καταστάσεις ταμείων - Μηχανογραφικά ένσημα.
Κατάσταση Επιθεώρησης εργασίας.
Δισκέτα πληρωμής μέσω τράπεζας.
Βεβαιώσεις Αποδοχών.
Καταστάσεις τραπεζών.
Άρθρο Λογιστικής.
Η αναζήτηση των εργαζομένων στις προβολές και τις εκτυπώσεις μπορεί να γίνει και μέσω κριτηρίων οριζόμενων από τον
χρήστη, ενώ δίνεται επί πλέον η δυνατότητα δημιουργίας καταστάσεων παραμετρικά, και η εξαγωγή αυτών σε ASCII
αρχείο , EXCEL, WORD και HTML.

Πλεονεκτήματα
Μειώνει το κόστος παρακολούθησης της μισθοδοσίας και της διαχείρισης του προσωπικού λόγω της πλήρους διαχρονικής
κάλυψης των μισθολογικών και προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων (ιστορικότητα), αλλά και μέσω της δυνητικής
σύνδεσης της εφαρμογής με το σύστημα ωρομέτρησης Time MaSter.
Ελαχιστοποιεί τα σφάλματα στους υπολογισμούς εκκαθάρισης και αναδρομικών.
Είναι εξ’ ολοκλήρου στα Ελληνικά και πλήρως παραθυρική
Ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση σε ότι αφορά την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.
Είναι απόλυτα εναρμονισμένο στην Κυπριακή Εργ. Νομοθεσία.
Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το Payroll MaSter
Ομίλους Εταιριών και Πολυεθνικές Εταιρίες
Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
Ασφαλιστικές και Χρηματιστηριακές εταιρείες.
Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.
Αεροπορικές και Ναυτιλιακές Εταιρείες
Εκδοτικές Επιχειρήσεις και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αλυσίδες Καταστημάτων
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
Αρχείο Προσωπικού
Αναλυτικά στοιχεία εργαζομένου_______________________
- Κωδικό
- Όνομα
- Επώνυμο
- Φύλο
- Αριθμό Πολιτικής Ταυτότητας
- Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας
- Αριθμό Διαβατηρίου
- Άδεια Εργασίας
- Στοιχεία Διεύθυνσης
- Ημερομηνία Γέννησης
- Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλειας
- Αριθμό Ταμείου Πρόνοιας
- Ημερομηνία Πρόσληψης
- Ημερομηνία Αποχώρησης
- Του Τμήματος που ανήκει ο Εργαζόμενος,
- της Θέσης Εργασίας του Εργαζόμενου,
- του Κέντρου Κόστους που ανήκει ο εργαζόμενος
- του Υποκαταστήματος που ανήκει ο εργαζόμενος
και του αντίστοιχου Γραφείου
- Κοινωνικής Ασφάλισης που ανήκει το
Υποκατάστημα
Εργασιακά
Διοικητικά
Ιστορικά
Μισθολογικά
Τέκνα
Προστατευόμενα μέλη
Σπουδές εργαζομένου
Ασφαλιστικά ταμεία
Επιδόματα
Δάνεια
Προσθετικά - αφαιρετικά ποσά
Προκαταβολές
Ποσοστά φορολογίας
Μισθοδοτικά Στοιχεία εργαζομένων
Καρτέλες εργαζομένων
Μισθοδοτικές Καρτέλες Εργαζομένων
Ασφαλιστικά Ταμεία
Επιδόματα
Προσθετικά – Αφαιρετικά ποσά
Προκαταβολές
Δάνεια
Συμβάσεις
Ποσοστά φορολογίας
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Μηνιαία απασχόληση
Default απασχόληση______________________________
Μηνιαίες μεταβολές
Μην. μετ. προσθ. ποσών
Μην. μετ. δανείων
Μην. μετ. επιδομάτων
Μην. μετ. προκαταβολών
Δημιουργία εργασιακής σχέσης
Κατάσταση ωρών
Κλείσιμο προκαταβολών
Μαζική διαγραφή προκαταβολών
Αγορές
Φαγητό
Αναδρομικά
Αρχείο αναδρομικών ποσών_______________
Έκδοση αναδρομικών
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Προετοιμασία Μισθοδοσίας
- Δημιουργία εργασιακής σχέσης
13ου ή 14ου μισθού
Εκδόσεις μισθοδοσιών
- Εκκαθάριση μισθοδοσίας
- Έκδοση Προκαταβολής
- Έκδοση bonus(προκαταβολής)
- Κλείσιμο μήνα
- Κλείσιμο προκαταβολών
Έκδοση Αναδρομικών
Δημιουργία Default απασχόλησης__________________

Αρχείο τράπεζας___________________________________
- Δημιουργία εντολής
- Δημιουργία σειριακού
- Κατάσταση τράπεζας
Σύνδεση με λογιστική.
- Δημιουργία εγγραφών λογιστικής
- Δημιουργία εγγραφών πρόβλεψης
- Εκτύπωση εγγραφών λογιστικής
- Δημιουργία σειριακού λογιστικής
- Ενημέρωση λογιστικής LVS
- Εγγραφές λογιστικής
- Άνοιγμα έτους
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Παρακολούθηση ταμείων
- Παρακολούθηση των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης των εργαζομένων με παραμετροποίηση των :
• Όριο Ηλικίας
• Ανώτατο Ετήσιο όριο αποδοχών
• Ποσοστό Εισφοράς Εργαζόμενου
• Ποσοστό Εισφοράς Εργοδότη
- Παρακολούθησης Ταμείου Αδείας
- Παρακολούθησης άλλων παραμετρικών ταμείων όπως
• Ταμείου Υγείας
• Ταμείου Πρόνοιας (ορίζεται παραμετρικά πότε θα ξεκινήσει η κράτηση το 12μήνου σε σχέση με την
ημερομηνία πρόσληψης)
• Συντεχνίες

Λειτουργίες εργαζομένων ___________________________________- Διαγραφή εργαζομένων
- Αντιγραφή εργαζομένων

-

Μαζικές ενημερώσεις εργαζομένων__________________
Μεταφορά εργαζομένων μεταξύ εταιρειών
Απογραφικά ποσά μισθοδοσίας
Ενημέρωση μισθού από Κλίμακα
Ενημέρωση στοιχείων εργαζομένων
από ascii αρχείο
- Εξαγωγή στοιχείων εργαζομένων
σε ascii αρχείο
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Υπολογισμός μικτού από καθαρά_____________________________
Διαδικασία επιμερισμού ανά κέντρο κόστους
Λειτουργίες εταιρειών
- Διαγραφή εταιρείας
- Αντιγραφή εταιρείας

Μισθοδοτικές καταστάσεις
Κατάσταση απολαβών
Αποδείξεις πληρωμής
Καρτέλα μισθοδοσίας
Συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας
Αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας_________________
Κατάσταση προκαταβολών
Κατάσταση εκκαθαρίσεων
Κατάσταση δανείων
Κατάσταση ασφαλ. εισφορών
Συγκεντρωτική ασφαλ. Εισφορών
Κατάσταση αναδρομικών
Λοιπές δυνατότητες
- Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού
13 και 14 μισθού παραμετρικά
- Δυνατότητα έκδοσης αναδρομικών
- Δυνατότητα καταχώρησης του εντύπου
IR59 για κάθε εργαζόμενο και πλήρη
εκκαθάριση του φόρου
- Καταστάσεις προς ταμεία
(πχ Αποδοχών & εισφορών προς ταμείο κοινωνικής ασφάλισης)
- Μηνιαία κατάσταση παρακρατήσεων φόρου (IR61)
- Ετήσια κατάσταση φόρου ανά εργαζόμενου (IR7)
- Κατάσταση εκκαθάρισης φόρου ( IR59)
- Πιστοποιητικό αποδοχών (IR63)
- Κατάσταση απολαβών(με σύνολα έτους)
- Παραμετρικές Εκτυπώσεις

LAVISOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 6691 551, FAX: 210 6691 559, www.lavisoft.gr, E-mail: lavisoft@lavisoft.gr

Ευρετήρια
Στοιχεία εργαζομένων
Διάφορες καταστάσεις
Κατάσταση αποζημιώσεων
Κατάσταση Υπ. Εργασίας
Σταθερά στοιχεία προσωπικού
Ειδοποίηση αναπροσαρμογής μισθού________________

Αναζητήσεις
Στοιχεία εργαζομένων
- Βασικά στοιχεία εργαζομένων________
- Στοιχεία ταμείων εργαζομένων
- Στοιχεία τέκνων εργαζομένων
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Γενικές παράμετροι εργαζομένων
Τράπεζες/υποκαταστήματα
Χώρες
Πόλεις
Ταχ.Κώδικες
Θέσεις ευθύνης ομίλου
Επίπεδα πρόσβασης
Είδη συγγενείας
Βαθμοί συγγένειας
Κατάσταση οικ.μελών εργαζομένου
Επίπεδα σπουδών
Τύποι αναπηρίας
Περιοχές εργασίας
Παραμετρικά πεδία
Φίλτρα εργαζομένων________________________
Φόρμες εισαγ./εξαγ.εργαζ/νων

Παράμετροι εργαζομένων ανά εταιρεία
Θέσεις ευθύνης λογιστικής
Κτίρια εταιρείας
Υποκαταστήματα εταιρείας____________
Θέσεις εργασίας
Τίτλοι εργαζομένων
Σχέσεις εργασίας
Ειδικότητες
Ομάδες εργαζομένων
Οργανογράμματα εταιρείας
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Γενικές Παράμετροι Μισθοδοσίας
Φορολογικά καθεστώτα
Ασφαλιστικά ταμεία__________________
Αιτιολογίες δανείων
Κείμενα
Κλίμακες υπολογισμού
Ομάδες ποσών μισθοδοσίας

Παράμετροι μισθοδοσίας ανά εταιρεία
Μισθοδοτικά στοιχεία
εταιρείας_____________________
Προσθετικά – αφαιρετικά
ποσά
Επιδόματα
Κλίμακες προκαταβολών
Ομάδες μισθολογικών
στοιχείων
Διαμόρφωση επιμερισμού κ.κ
Ειδικές παράμετροι
μισθοδοσίας
Παραμετρική εκτύπωση
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Παράμετροι σύνδεσης με λογιστική
Εποπτεία λογιστικού σχεδίου
Εποπτεία θ.ε λογιστικής
Καταχώρηση λογιστικού σχεδίου________
Καταχώρηση θ.ε λογιστικής
Ομάδες ποσών μισθοδοσίας
Σύνδεση ομάδων
ποσών-λογαριασμών
Σύνδεση λογαριασμών πρόβλεψης
Εγγραφές εκτός μισθοδοσίας
Διαμόρφωση λογιστικού άρθρου
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