Opis funkcionalnosti računalniškega sistema za
OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV
Aplikacija omogoča hiter in enostaven
obračun plač, regresa, odpravnin,
jubilejnih nagrad, poračunov in drugih
prejemkov iz delovnega razmerja
(izplačil na podlagi pogodb o delu,
avtorskih
pogodb,
dohodkov,
doseženih z udeležbo pri dobičku,
sejnin, najemnin, obresti in drugih
prejemkov.
Zagotavlja vse zakonsko predpisane
evidence in obrazce, zaradi svoje
odprte zasnove pa ponuja praktično
neomejene možnosti pri generiranju
internih analiz obračunov.
Vse spremembe podatkov so vodene kronološko, kar pomeni, da lahko vedno ugotovite
stanje, ki je veljalo v danem obdobju.
Posebna pozornost je posvečena visoki stopnji zanesljivosti, varnosti in tajnosti podatkov v
vseh fazah obdelave.
Ravno zaradi količine in predvsem
občutljivosti podatkov pa velja
poudariti tudi tehnično ozadje izdelave
aplikacije, saj je ta izdelana v skladu z
zadnjimi standardi na področju
računalniške
obdelave
podatkov,
podatki sami pa so shranjeni na eni
najsodobnejših relacijskih podatkovnih
baz.
V programu je omogočeno tudi
izračunavanje plač za samostojne
podjetnike ter izračunavanje plač
zavodom in javno proračunskim
uporabnikom, ki bodo v programu našli vse posebnosti in specifike obračuna, ki za njih
veljajo.
Ker je aplikacija implementirana v podjetjih z zelo različnim obsegom in vsebino poslovanja,
ter v zavodih, šolah, društvih in računovodskih servisih, omogoča veliko različnih načinov
izračuna plače, in sicer:
◦ stalna bruto vrednost,
◦ stalna neto vrednost,
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kombinacije obojega prej navedenega,
bruto vrednost točke * število točk,
neto vrednost točke * število točk,
kombinacije obojega prej navedenega,
vrednost ure * število ur,
osnovna plača za (ne)gospodarstvo * osnovni koficient * koeficient napredovanja
osnovna plača za (ne)gospodarstvo za tarifno skupino * koficient plačilnih
razredov,
vnos več tarifnih osnov * koeficient za tarifni razred in plačilno skupino,
kombinacije prej navedenih možnosti.

Program je prilagojen tudi vsem
standardom elektronskega poslovanja. V
celoti je namreč izdelan elektronski
plačilni promet (TXT stavek) in
povezava
z
ostalimi
zunanjimi
institucijami DURS in AJPES (XML
stavek) .
Omogoča hiter in enostaven vnos
mesečnih prejemkov in odtegljajev za
delavce, zagotovljena pa je tudi povezava z registratorji delovnega časa (4 Pot, Jantar).
Avtomatizacija vnosa (predvsem kreditov in ostalih administrativnih prepovedi) pa je mogoča
tudi preko predloge/vzorca.
Posamezen obračun lahko poljubno mnogokrat ponavljamo, tako za vse delavce kot tudi za
posameznika.
Po standardih Bankart-a je izdelan tudi
izvoz podatkov za knjiženje na banko
skupaj elektronskim dokumentom.
Zagotovljena je tudi t.i. izhodna
povezava – povezava v FRS
posameznega naročnika, saj program
zagotavlja pripravo temeljnice za
knjiženje in prenos v poljubni sistem
naročnika.
Zagotovljena pa je tudi možnost vodenje prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.
Glavne funkcije programa:
• Vnos in ažuriranje šifrantov – skupni s HRM sistemom (davčni uradi, države,
državljanstva, krajevne skupnosti, narodnosti, občine, poklici, poklicne in strokovne
izobrazbe, pošte, standardna klasifikacija poklicev, stopnje strokovne izobrazbe, stopnje
strokovne usposobljenosti, stopnje šolske izobrazbe, stopnje znanja tujega jezika, šolske
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izobrazbe, tuji jeziki, upravne enote, vrste šol, organizacijske enote, poslovne enote,
profitni centri, delovna mesta. lokacije, oddelki, delovna razmerja, izpiti in pregledi,
kategorije invalidnosti, načini dela, nazivi, nivoji funkcij delovnega mesta, ostala
znanja, plačilni razredi, podlage za zavarovanje, razlogi nastanka invalidnosti, razlogi
prenehanja delovnega razmerja, računalniška znanja, sorodstvene vezi, sposobnosti,
stanovanjska razmerja, statusi delavcev, tarifne skupine, tečaji in seminarji, tipi
benificiranih delovnih dob, tipi delavca, ukrepi in pohvale, zakonski stan, zdravstvene
omejitve in odmera letnega dopusta (glede na različne kriterije).
• Vnos in ažuriranje matičnih podatkov o delavcih (osnovna kadrovska evidenca za
potrebe programa).
• Priprava "predloge ", ki vsebuje standardne prejemke in odtegljaje delavca, ki se
prepisujejo iz enega v drugi obračun .
• Možnost evidence dopusta preko obračuna plače
• Možnost obračuna relativnih dodatkov in odtegljajev od uporabniško izbrane osnove.
• Avtomatski (na podlagi vnaprej definiranih nastavitev) obračuni specifičnih prejemkov:
-

prostovoljnega pokojninskega zavarovanja,

-

dodatkov na izhodiščno plačo (zavodi),

-

razlike do minimalne plače,

-

dodatka do minimalne plače,

-

dodatka na prisotnost,

-

kontrola in korekcija zneska refundacij,

• Avtomatski zajem in možnost ročnega ažuriranje letnih osnov za obračun refundiranih
nadomestil.
• Popolna
združljivost
s
standard WIN delovnim
okoljem
in
orodji
pisarniškega poslovanja, saj
program nudi izvoz podatkov
v druga orodja (Excel,
Internet Explorer,....), kar
pomeni neomejeno možnost
dodatnih analiz in prenosa
podatkov.
• Izpis obračunskih listov za
zaposlene
v
obliki
»navadnega« izpisa in izpisa
za kuverto ter izpis t.i.
podpisne liste
• Izpis seznama plače
lestvice bru to plač

in

• Analiza vpliva bonitet na neto izplačila.
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• Izpis rekapitulacije za posamezen obračun ozir oma kumulativno ter izpis kumulativne
kartice delavca.
• Izpis zakonsko predpisanih obrazcev (REK-1, REK2-, Obračun posebnega davka na
določene prejemke, OBR_PL, Davek na izplačane plače, Obrazec 1-ZAP/M, Obrazec3,
Obrazec ZAP-STRU/L, ZAP-SP/4L).
• Generiranje in pregled ali izpis plačilnih nalogov ali prenos plačilnih nalogov na
poslovne banke.
• Pregled in izpis seznama plačilnih nalogov.
• Pregled in izpis seznamov za banke ter za kreditorje.
• Pregled ter izpis kartic prejemkov in odtegljajev po delavcih in po kreditorjih za
posamezni obračun.
• Pregled ter izpis kumulativ izplačil po delavcih, po obračunih, po vrsti prejemka
oziroma odtegljaja in po profitnih centrih oz. poslovnih enotah; vsi izpisi so vsebinsko
in oblikovno uporabniško
nastavljivi.
• Pregled in izpis plačanih
premij PDPZ.
• Pregled in izpisa obrazca
refundacij »Zahtevek ZZZS
za
refundacijo
bruto
nadomestil
plače
in
prispevkov«.
• Pregled in izpisa obrazca
invalidnin »Zahtevek za
povračilo obračunanih in
izplačanih
nadomestil
delovnim invalidom zaradi dela s skrajšanim delovnim časom«
• Obrazec M4:
-

priprava datoteke

-

poročilo o posredovanih podatkih M4/M8

-

izpis na predtiskan računalniški obrazec

-

izpis potrdila za delavce

• Dohodnine:
-

izpis za delavca

-

priprava in izpis datoteke VIR.DAT

-

spremni dopis k VIR.DAT

-

priprava in izpisa datoteke VIRPN2.DAT

-

izpis za podjetje (PDPZ)

-

priprava in izpisa datoteke VIRVDC.DAT
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• Možnost avtomatskega prenosa izbranih obračunov v sistem PRONET Glavne knjige ali
FRS sistem naročnika (posamezne vednosti se prenesejo na konte, ki so uporabniško
določljivi in nastavljivi po stroškovnih mestih).
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