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ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
H εφαρμογή Soft1 Μισθοδοσία ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο και σε διαρκή βάση όλες τις διατάξεις νόμων και
φορολογικών υποχρεώσεων σχετικά με τη μισθοδοσία εργαζομένων, όσο περίπλοκες και εάν είναι αυτές. Η ευκολία χρήσης,
η ακρίβεια των υπολογισμών και οι μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης καθιστούν την εφαρμογή ένα σημαντικό
εργαλείο για τη λειτουργία κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρόσβαση από παντού

Ολοκληρωμένο Αρχείο Εργαζομένων με απεριόριστες
δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών & προσωπικών
στοιχείωνκαι εγγράφων ανά εργαζόμενο

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

Ολοκληρωμένη διαχείριση, συνεχής
ενημέρωση
Παρακολουθήστε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις
γιατη μισθοδοσία εργαζομένων με πλήρη
κάλυψη οποιασδήποτε περίπτωσης και έχοντας
απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης για
αντιμετώπιση ακόμη και των πιο εξειδικευμένων
αναγκών.

Παρακολούθηση ιστορικότητας όλων των μισθολογικών
στοιχείων εργαζομένων
Πλήρης διαχείριση Ασφαλιστικών Ταμείων
Δυνατότητα έναρξης λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή κατά
τη διάρκεια της χρήσης με μεταφορά δεδομένων από άλλη
εφαρμογή.
Δυνατότητα διασύνδεσης με την ενότητα Soft1 Business
Processes για υποστήριξη λειτουργιών HR

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

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
Δώστε τη δυνατότητα στα στελέχη της επιχείρησης
για ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και
αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.

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.
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ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Άμεση ενημέρωση του υποσυστήματος Οικονομικής
ΔΙαχείρησης (Γενική και Αναλυτική Λογιστική)
Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων σε εξωλογιστικά κέντρα
κόστους μέσω της λειτουργικής ενότητας ActivityBasedCosting
(ABC).
Αυτοματοποιημένη διαδικασία ενημέρωσης ιστότοπου ΣΕΠΕ
(Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) και φόρτωσης απαιτούμενων
αρχείων
Δυνατότητα παρακολούθησης κέντρων κόστους εργαζομένων
και κατανομή μισθοδοσίας σε αυτά
Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης μεταβολών περιόδου
από ρολόι ή ημερολόγιο εργασίας
Εύχρηστη παρακολούθηση βαρδιών των εργαζομένων
Εκτύπωση ημερολογίου εργασίας (βαρδιολόγιο)
Δυνατότητα παρακολούθησης των δαπανών μισθοδοσίας από
την εμπορική διαχείριση
Δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων μισθοδοσίας με
ανάλυση σε κέντρα κόστους, σε παραστατικά εμπορικής
διαχείρισης
Δυνατότητα υπολογισμού λογιστικών προβλέψεων
μισθοδοσίας
Δημιουργία αρχείου Τράπεζας για άμεση κατάθεση ανά
εργαζόμενο
Προεγκατεστημένη παραμετροποίηση συμβάσεων,
ασφαλιστικών ταμείων και μηχανισμός αυτόματης
ενημέρωσης των αλλαγών της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας

Αποκτήστε το Soft1 ERP για μεγαλύτερη
ευελιξία, μείωση λειτουργικού
κόστους και αποδοτικότερες business
διαδικασίες.
Πλούσια λειτουργικότητα, σύγχρονες
τεχνολογίες
Πρωτοποριακή λειτουργία στο cloud
Λύσεις mobility για business καινοτομία

Απεριόριστες δυνατότητες custom παραμετροποίησης για την
ικανοποίηση και των πλέον ιδιαίτερων υπολογισμών

Εναλλακτικά μοντέλα διάθεσης
(user licenses ή συνδρομητική υπηρεσία)

Δυνατότητα παρακολούθησης απεριόριστων πληροφοριακών
ή μισθολογικών στοιχείων ανά εργαζόμενο με ιστορικότητα
τιμών

Χαμηλό TCO (total cost of ownership)

Δυνατότητα μαζικής καταχώρησης μεταβολών περιόδου για
πλήθος εργαζομένων
Αυτόματη και μαζική αποστολή αποδείξεων πληρωμής σε
email εργαζομένων

Εύκολη υλοποίηση και μεγάλη επεκτασιμότητα
Ευελιξία στην προσαρμογή διαδικασιών
Ευκολία ολοκλήρωσης με άλλες εφαρμογές
Ποιοτικές υπηρεσίες
από πιστοποιημένους συνεργάτες
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