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Το πρόγραμμα Plano Μισθοδοσία έχει σχεδιαστεί και αναπτύσσεται από την
Dataware επί σειρά πολλών ετών, έχοντας παρακολουθήσει όλες τις νομοθετικές
μεταβολές και τις προσθήκες που έχουν συντελεστεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
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ο μισθοδότης προκειμένου να εκτελέσει γρήγορα και με ασφάλεια την
ERP
Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αλλά και τις βοηθητικές λειτουργίες που έχει
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μισθοδοσία.

Διαθέτει πολύ ισχυρή παραμετροποίηση, χρήστες με επίπεδα πρόσβασης,
καλύπτοντας κάθε εταιρεία ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, διαθέτοντας όλα
τα απαραίτητα υποσυστήματα.
Το πρόγραμμα Plano Μισθοδοσία είναι ένα σύγχρονο τεχνολογικά προϊόν (MS
SQL Server & .Net), εύχρηστο και πολύ φιλικό στον χρήστη με αυτοματοποιημένη
λειτουργία αναβαθμίσεων μέσω Internet. Συνοπτικά περιλαμβάνει:
■ Αναλυτικό μητρώο εργαζομένων με πεδία ταυτόσημα με αυτά του ΥΕΚΑ.
■ Επισυναπτόμενα έγγραφα ανά Εργαζόμενο.
■ Αυτόματος υπολογισμός όλων των Μισθοδοσιών με δυνατότητα χειροκίνητων
επεμβάσεων και μαζικών επανυπολογισμών.
■ Διασύνδεση με Database αναλυτικών δεδομένων Ωρομέτρησης – επεξεργασία
κτυπημάτων – κατανομή ωρών - μεταφορά στην Μισθοδοσία.
■ Συλλογικές συμβάσεις εργασίας – έλεγχος & προσαρμογές μισθών –
αναδρομικά.
■ Αυτόματος υπολογισμός δώρων, επιδόματος αδείας, προσαυξήσεων.
■ Αυτόματη εκκαθάριση μισθοδοσιών αποχωρήσαντος με υπολογισμό
υπολειπόμενων ημερών αδείας & επιδόματος, αφαίρεση δανείων &
προκαταβολών, τακτοποίηση τυχόν αρνητικών πληρωτέων.
■ Υπολογισμός αποζημίωσης καταγγελίας – Διαχείριση προειδοποιήσεων.
■ Ηλεκτρονικές Αποστολές (προσλήψεις, αποχωρήσεις, XML ΣΕΠΕ).
■ Τραπεζικές πληρωμές προσωπικού.
■ Παρακολούθηση σταδιακών εξοφλήσεων των εργαζομένων.
■ Τακτικές & έκτακτες προκαταβολές – δάνεια.
■ Ηλεκτρονική αποστολή αποδείξεων εργαζομένων (Password encrypted).
■ Γέφυρα με γενική ή αναλυτική λογιστική όλων των ERP.
■ Ημερολόγια αδειών, ασθενειών, απουσιών – έλεγχοι – βιβλίο αδειών.
■ MIS για εύκολη δημιουργία οικονομικών αναφορών από τον χρήστη.
■ Διασύνδεση με Word, Excel (Import & Export).
■ Πλήρης σειρά εκτυπώσεων, όλες διαμορφώσιμες και από τον χρήστη.
■ Κοστολογική ανάλυση και κατανομή σε κέντρα κόστους με τήρηση της
ιστορικότητας.
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