Διαχείριση μισθοδοσίας,
εύκολα και απλά
H εφαρμογή Soft1 Μισθοδοσία καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο –και
σε διαρκή βάση– όλες τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και
φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με τη μισθοδοσία, όσο περίπλοκες και εάν
είναι αυτές. Η ευκολία χρήσης, η ακρίβεια των υπολογισμών και οι μεγάλες
δυνατότητες παραμετροποίησης καθιστούν την εφαρμογή ένα σημαντικό
εργαλείο λειτουργίας κάθε επιχείρησης.
Η εφαρμογή μισθοδοσίας της SoftOne περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο
εργαζομένων, με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών
και προσωπικών στοιχείων, και παρακολουθεί όλους τους τύπους σχέσεων
εργασίας ταυτόχρονα, διαθέτει όλη την απαιτούμενη υποδομή προκειμένου
να αντιμετωπίσει έγκαιρα και έγκυρα, τις αλλαγές που θα επιφέρει η
έλευση της ψηφιακής κάρτας εργαζομένου και η online διασύνδεση των
επιχειρήσεων με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Επιπλέον, σε συνδυασμό με την εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού Soft1 HRMS και την πρωτοποριακή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης
εργαζομένων – εταιρείας Soft1 myWorkplace, υποστηρίζει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό όλων των λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού.

Ολοκληρωμένο σύστημα
μισθοδοσίας
Η Soft1 Μισθοδοσία αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που «μεταφέρει»
τις δαπάνες μισθοδοσίας στην ενότητα δαπανών του Soft1 ERP, δίνοντας
τη δυνατότητα δημιουργίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
προβλέψεων, αλλά και αποτύπωσης των δαπανών εργασίας στο cash flow
της επιχείρησής σας.

Μοναδικές δυνατότητες
Ολοκληρωμένη διαχείριση
Αποκτήστε όλη τη λειτουργικότητα που χρειάζεστε με ένα αυτοματοποιημένο και
εύκολο στη διαχείριση σύστημα μισθοδοσίας. Απλοποιήστε και εξορθολογήστε τις
διαδικασίες μισθοδοσίας της επιχείρησής σας.

Μείωση χρόνου
Διαχειριστείτε καλύτερα τις ανάγκες μισθοδοσίας, εξοικονομώντας χρόνο και
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά σας. Περιορίστε τα λάθη και απολαύστε την
ευκολία πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορία μέσω ευέλικτων ευρετηρίων.
Χρησιμοποιήστε τα φιλικά και εύχρηστα μοντέλα καταχώρησης και τροποποίησης
εργασιακών στοιχείων και ολοκληρώστε με ταχύτητα και ασφάλεια προσλήψεις και
μεταβολές εργασιακών σχέσεων.
Δημιουργήστε και διαβιβάστε με ασφάλεια, όλα τα απαιτούμενα έντυπα και
βεβαιώσεις της ΕΡΓΆΝΗ, του ΕΦΚΑ και του Taxis και απαλλαγείτε από το άγχος των
εργατικών και φορολογικών σας υποχρεώσεων.

Καλύτερες αποφάσεις
Αξιοποιήστε τα ισχυρά εργαλεία Reporting που διαθέτει η εφαρμογή και ενισχύστε
τις δυνατότητες για γρήγορη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Εξάγετε πλήθος
αναφορών και δείτε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των μισθοδοτικών σας
υποχρεώσεων.

Ευελιξία προσαρμογής
Σχεδιασμένη με την απαραίτητη ευελιξία, η εφαρμογή Soft1 Μισθοδοσία υποστηρίζει
κάθε μοντέλο λειτουργίας, on-premise ή cloud, επιτρέποντάς σας να καλύψετε τις
ανάγκες διαχείρισης της μισθοδοσίας σας, με τον πλέον αποδοτικό -για εσάς- τρόπο.

Συνεχής ενημέρωση
Εκμεταλλευθείτε τις διαδικασίες αυτόματης ενημέρωσης νομοθετικών αλλαγών που
ενσωματώνει η εφαρμογή και μείνετε διαρκώς ενήμεροι γύρω από όλες τις εξελίξεις
που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού σας.

Συνδεσιμότητα
Η εφαρμογή Soft1 Μισθοδοσία ενσωματώνει πλήθος εργαλείων για τη διασύνδεση
με συσκευές καταγραφής χρόνου εργασίας ενώ παράλληλα, διαθέτει αμφίδρομη
επικοινωνία με το Soft1 HRMS και το Soft1 myWorkplace, για τον πλήρη ψηφιακό
μετασχηματισμό όλων των λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού.

Λειτουργικές Ενότητες
Διαχείριση Εργαζομένων
Ολοκληρωμένο αρχείο
εργαζομένων με απεριόριστες
δυνατότητες καταχώρησης
μισθοδοτικών και
προσωπικών στοιχείων και
εγγράφων ανά εργαζόμενο,
αναλυτική παρακολούθηση
ιστορικότητας όλων των
μισθολογικών στοιχείων

Ασφαλιστικά Ταμεία
Πλήρης διαχείριση
ασφαλιστικών ταμείων (ΕΦΚΑ
και λοιπά ταμεία κύριας και
επικουρικής ασφάλισης),
διαχείριση όλων των
προγραμμάτων ΟΑΕΔ και
εκτύπωση των απαραίτητων
εντύπων, άμεση και online
ενημέρωση με τις αλλαγές της
ασφαλιστικής, εργατικής και
φορολογικής νομοθεσίας

Εμπορική Διαχείριση
Δυνατότητα ενημέρωσης της
Εμπορικής Διαχείρισης με
τις δαπάνες μισθοδοσίας,
δημιουργία παραστατικών
Εμπορικής Διαχείρισης
με τα αποτελέσματα της
μισθοδοσίας, παρακολούθηση
των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων προς
εργαζόμενους και φορείς
του Δημοσίου, δημιουργία
ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, προβλέψεων
και αποτύπωση των δαπανών
μισθοδοσίας στο Cash Flow

Ειδικές Λειτουργίες
Υπολογισμός λογιστικών
προβλέψεων μισθοδοσίας,
παρακολούθηση κέντρων
κόστους εργαζομένων και
κατανομή μισθοδοσίας σε
αυτά, αναλυτική διαχείριση
εταιρικών οχημάτων και
σύνδεση με καρτέλες
οχημάτων, διαχείριση
ημερολογίου εργασίας
και αυτόματη ενημέρωση
μισθοδοσίας

Εκτυπώσεις
Πλήθος τυποποιημένων
εκτυπώσεων, ειδικά
σχεδιασμένων ώστε να
καλύπτουν κάθε σύνθετη
ανάγκη, δυνατότητα
σχεδιασμού επιπλέον
εκτυπώσεων με τη χρήση
φιλικών εργαλείων
(σχεδιασμού)

Λογιστική Ενημέρωση
Άμεση ενημέρωση του
υποσυστήματος Οικονομικής
Διαχείρισης (Γενική και
Αναλυτική Λογιστική),
δυνατότητα ανάλυσης
δεδομένων σε εξωλογιστικά
κέντρα κόστους μέσω της
λειτουργικής ενότητας Activity
Based Costing (ABC)

Εργασιακές Σχέσεις
Παρακολούθηση όλων των
σχέσεων εργασίας (μισθωτός,
ημερομίσθιος, ωρομίσθιος,
αμειβόμενοι με ΔΠΥ, μέλη Δ.Σ.,
αυτασφάλιση απολυμένου)

Συλλογικές Συμβάσεις
Πλήρης διαχείριση όλων
των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας με αυτόματη
ενημέρωση των αλλαγών

Σύνδεση με τράπεζες
Δημιουργία και αποστολή
αρχείων μισθοδοσίας στις
συνεργαζόμενες τράπεζες,
δημιουργία παραστατικών
Εμπορικής Διαχείρισης
με τα αποτελέσματα
της μισθοδοσίας κάθε
εργαζόμενου με αυτόματη
αποστολή εμβάσματος στο
λογαριασμό του μέσω της
υπηρεσίας Soft1 FinTech

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Πρόσβαση από παντού
Αποκτήστε ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση στην
εφαρμογή μισθοδοσίας χωρίς περιορισμούς,
με τις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρει η
λειτουργία του λογισμικού Soft1 στο cloud!

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων
Παρακολούθηση ιστορικότητας
Πλήρης διαχείριση ασφαλιστικών
ταμείων
Ενημέρωση από ρολόι μισθοδοσίας

Συνεχής ενημέρωση

Παρακολούθηση βαρδιών

Παρακολουθήστε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις για
τη μισθοδοσία εργαζομένων με πλήρη κάλυψη
οποιασδήποτε περίπτωσης και έχοντας απεριόριστες
δυνατότητες παραμετροποίησης για αντιμετώπιση
ακόμη και των πιο εξειδικευμένων αναγκών.

Δημιουργία αρχείου τράπεζας
Σύνδεση με ΕΡΓΆΝΗ, ΕΦΚΑ και Taxis
Λογιστικές προβλέψεις μισθοδοσίας
Έναρξη λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή

Ευχρηστία, ακρίβεια, ευελιξία
Κερδίστε από την ευκολία χρήσης, την ακρίβεια
υπολογισμών και την ευελιξία προσαρμογής
της λειτουργικότητας της εφαρμογής, για να
ενισχύσετε την αποδοτικότητα της επένδυσής σας.

Αμφίδρομη επικοινωνία με τις εφαρμογές
Soft1 HRMS και Soft1 myWorkplace

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

Πρωτοποριακή λειτουργία στο cloud

Δώστε τη δυνατότητα στα στελέχη της επιχείρησής
σας για ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και λήψη
αξιόπιστης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.

Λύσεις mobility για business καινοτομία

Ενημέρωση Οικονομικής Διαχείρισης

Χαμηλό TCO (Total Cost of Ownership)

Άμεση ενημέρωση της Οικονομικής Διαχείρισης
(Γενική και Αναλυτική Λογιστική) με μεταφορά των
αποτελεσμάτων μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους.

Εύκολη υλοποίηση και επεκτασιμότητα

Αναλυτική κοστολόγηση
Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων σε εξωλογιστικά
κέντρα κόστους μέσω της λειτουργικής ενότητας
Activity Based Costing (ABC).

Καλύτερες και πιο γρήγορες αποφάσεις
Αξιοποιείστε τα ισχυρά εργαλεία Reporting που
διαθέτει το λογισμικό Soft1 και ενισχύστε τις
δυνατότητες για γρήγορη και ενημερωμένη λήψη
αποφάσεων.

Εναλλακτικά μοντέλα διάθεσης (user
license ή συνδρομητική υπηρεσία)

Ευελιξία στην προσαρμογή διαδικασιών
Ευκολία ολοκλήρωσης με άλλες
εφαρμογές
Ποιοτικές υπηρεσίες από
πιστοποιημένους συνεργάτες

E: info@softone.gr, www.softone.gr

E: info@softone.com.cy, www.softone.com.cy

E: info@softone.bg, www.softone.bg
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