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Zaradi pomembnosti vašega dela in
dela vaših zaposlenih smo našli način,
kako prihraniti čas, izboljšati evidence,
zmanjšati stroške obdelave podatkov
in istočasno ohraniti zanesljivost,
varnost in tajnost!

Dovolite, da vam delovanje
in vse možnosti računalniških
programov ProPIK – Plače in
kadri, prikažemo na brezplačni
predstavitvi.

Zavedamo se, da dostopnost informacij, dvig ravni znanja zaposlenih in prevlada kreativnih ter
nerutinskih opravil vodi k temu, da postajajo zaposleni najmočnejše strateško orožje podjetij.
Zato je potrebna neprestana skrb za njihov razvoj in hkrati spremljanje le-tega.

Zaradi možnosti zajema velike količine podatkov, je generiranje
analiz in poročil podprto s posebnim programskim vmesnikom,
ki omogoča uporabniku generiranje lastnih poročil.

Računalniški program ProPIK je izdelan za podjetja in javne ustanove, ki potrebujejo boljši
pregled nad svojimi zaposlenimi, boljšo evidenco in upravljanje s človeškimi viri splošno in
enostavnejšo izvedbo procesa obračuna plač in drugih prejemkov.

Opomniki, opozorila, finančno vrednotenje ukrepov,
segmentacija zaposlenih po številnih kriterijih, elektronski
arhiv dokumentov, generiranje načrta izobraževanj ipd., je
samo nekaj izmed izdelanih funkcionalnosti. Omeniti velja tudi
modula za Ocenjevanje zaposlenih in Pokojnine.

ProPIK odraža visoko stopnjo integriranosti.
Program je povezljiv z registratorji delovnega
časa, z računovodskimi informacijskimi
sistemi in s planerjem pokojninskega načrta.
Zagotovljena pa je tudi povezava z bankami
(nakazila) in institucijami AJPES (ZAP obrazci),
DURS (dohodnina, REK obrazci,…) in ZPIZ (M4
obrazec).

Kadrovska evidenca in upravljanje
s človeškimi viri
Program omogoča kronološko vodenje
evidence vseh za podjetje pomembnih
podatkov o potencialnih in obstoječih
zaposlenih. Izdelate si lahko elektronski arhiv
vseh dokumentov kadrov, kar omogoča
enostaven pregled dokumentacije in dostop
samo tistim, ki imajo za to pristojnosti.

Obračun plače in ostalih prejemkov
Omogoča enostaven obračun plač, regresa, odpravnin,
jubilejnih nagrad in vseh drugih prejemkov iz delovnega
razmerja. Zaradi svoje odprte zasnove ponuja praktično
neomejene možnosti pri generiranju internih analiz obračunov.
Omogočen je tudi avtomatski zajem podatkov na letni ravni
(dohodnina, M4, PDPZ).
Program za obračun plač smo uspešno implementirali v
podjetja, zavode, ustanove, šole in društva, kjer imajo zelo
različen obseg in vsebino obdelave plač. Obvezna fleksibilnost
programa se izraža z različnimi načini izračuna plač in njihovih
specifik.

