Ergasia
Μισθοδοσία

To Anaconda Ergasia αποτελεί ένα σύγχρονο, εύχρηστο και ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης Μισθοδοσίας, το οποίο καλύπτει απόλυτα τις
ανάγκες τόσο των Λογιστικών Γραφείων, όσο και των Εταιριών Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα. Οι ανάγκες παραμετροποίησης είναι ελάχιστες,
επομένως είναι άμεσα λειτουργικό.
Χωρίς περιορισμούς σε αριθμό εταιριών και εργαζομένων και σε ασύγκριτη ταχύτητα λειτουργίας σε σχέση με τα αντίστοιχα πακέτα της
αγοράς.

Περιλαμβάνει:
Διαχείριση Μισθοδοσίας όλων των εργασιακών σχέσεων –
Υπάλληλοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, ελεύθεροι
επαγγελματίες, μέλη Δ.Σ. κλπ.
185 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και παρακολούθηση
επιχειρησιακών συμβάσεων
Μισθοδοσία Δημοσίου και Ενιαία Αρχή Πληρωμών
Παρακολούθηση Αδειών και ηλεκτρονική αποστολή του
εντύπου Ε11 στο ΕΡΓΑΝΗ
Διαχείριση Μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους
Διαχείριση τραπεζών – Αρχείο πληρωμών SEPA
Ηλεκτρονική Αποστολή στο TAXIS των Βεβαιώσεων
Αποδοχών ειδικών περιπτώσεων επιπλέον των
προβλεπόμενων για Μισθωτούς, Μέλη Δ.Σ. και
Επιχειρηματική Δραστηριότητα, όπως Τόκοι, Μερίσματα και
Δικαιώματα
Report Generator – σχεδιασμένες εκτυπώσεις από τον
χρήστη

Modules:
Παρακολούθηση Μισθοδοσίας Οικοδομικών Έργων
Κυλιόμενα Ωράρια
Ωρομέτρηση με σύνδεση όλων των ηλεκτρονικών ρολογιών
της αγοράς

Πλεονεκτήματα:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σχεδιασμένο σε περιβάλλον Windows, είναι συμβατό με όλες τις
εκδόσεις του αντίστοιχου λειτουργικού συστήματος.
Σύνδεση με βάση δεδομένων Microsoft Access ή Microsoft
SQL, παρέχοντας έτσι ευελιξία επιλογής στον χρήστη.
Αυτόματη ενημέρωση των αναβαθμίσεων του προγράμματος
και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μέσω Internet.
Δυνατότητα αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας στον cloud
server της Anaconda.
Ευχρηστία, Ευελιξία, Αμεσότητα, Ασφάλεια, Ταχύτητα
Περιλαμβάνει ήδη έτοιμα ασφαλιστικά ταμεία, πίνακες
παρακράτησης φόρου, πίνακες αποζημιώσεων και άλλες
παραμέτρους, ως εκ τούτου δεν χρειάζεται χρόνος προσαρμογής
του χρήστη.
Απλούστατο στη χρήση του, δεν απαιτεί καμία ειδική
παραμετροποίηση για να αρχικοποιηθεί η χρήση μιας εταιρίας.
Αρκεί η καταχώριση των εργαζομένων.
Παρακολούθηση πολλαπλών χρήσεων ανά εταιρία.
Δεν χρειάζεται αλλαγή χρήσης.
Παρακολούθηση πολλών υποκαταστημάτων ανά εταιρία.
Ευελιξία στους τρόπους καταχώρισης της μισθοδοσίας Αυτόματος υπολογισμός από το ωράριο του εργαζόμενου,
δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων σεναρίων μισθοδοτικών
στοιχείων ανά εργαζόμενο, ελεύθερη εισαγωγή από τον χρήστη.

Παρακολούθηση μισθοδοσίας των πλέον ευέλικτων σχέσεων
εργασίας με τη δυνατότητα καταχώρισης διαφορετικού
ωραρίου του εργαζόμενου ανά ημέρα σε μηνιαίο πλάνο.
Το μοναδικό πρόγραμμα της αγοράς με online εμφάνιση των
αποτελεσμάτων κατά την εισαγωγή της κίνησης και πλήρης
μεταβολή των στοιχείων της, ακόμη και της εγγραφής ΑΠΔ.
Μαζικός υπολογισμός μισθοδοσίας για συγκεκριμένο είδος
αποδοχών ή για όλα τα είδη αποδοχών ταυτόχρονα και
δυνατότητα μαζικών εκτυπώσεων για το σύνολο των εταιριών,
με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
Αυτόματη γεφύρωση των αρχείων κινήσεων, εργαζομένων,
ταμείων, εταιρίας κλπ. μέσα από διάφορες εκτυπώσεις έτσι
ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση στις απαιτούμενες
πληροφορίες.
Διάφορες λειτουργικές ευκολίες στη διαχείριση των
εργαζομένων- πολλαπλές καταχωρήσεις προσλήψεων και
αποχωρήσεων στην ίδια καρτέλα, δυνατότητα αυτόματης
ενημέρωσης των στοιχείων του εργαζόμενου μέσα από την
ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΑ, άμεση απεικόνιση των κινήσεων
στην καρτέλα του κλπ.
Πολλές δικλείδες ασφαλείας – εκτύπωση ελέγχου μηκαταχωρημένων κινήσεων, οριστικοποίηση των κινήσεων μετά
από την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Α.Π.Δ.,
εκτύπωση ελέγχου λήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου,
αυτόματος έλεγχος ορθότητας του πακέτου κάλυψης σε σχέση
με τον ΚΑΔ και τον κωδικό ειδικότητας από τον ΟΣΥΚ του ΙΚΑ,
πολλά μηνύματα προστασίας του χρήστη.
Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.
Ασύγκριτη ταχύτητα λειτουργίας του προγράμματος σε σχέση
με τα αντίστοιχα πακέτα της αγοράς.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

Εξαγωγή σχεδόν όλων των εκτυπώσεων σε άλλες μορφές
αρχείων (excel, ascii, word, pdf κτλ), καθώς και απευθείας
δυνατότητα αποστολής τους σε email.
Ηλεκτρονικές Υποβολές – Άμεση σύνδεση με τις ηλεκτρονικές
σελίδες του ΙΚΑ, TAXIS, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τις υποβολές των
αρχείων ΑΠΔ, προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ και επιχειρηματικής
δραστηριότητας, βεβαιώσεων αποδοχών, εντύπων ΣΕΠΕ και
ΟΑΕΔ.
Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων- Δυνατότητα αυτόματης
ενημέρωσης των αμοιβών από τους πίνακες των συλλογικών
συμβάσεων, αυτόματη αναπροσαρμογή των αμοιβών λόγω
αλλαγών των συμβάσεων και μισθοδοτικής κλίμακας.
Επιχειρησιακές Συμβάσεις-δυνατότητα δημιουργίας και
παρακολούθησης επιχειρησιακών συμβάσεων.
Μισθοδοσία Δημοσίου - δυνατότητα σύνδεσης με τη σύμβαση
ενιαίου μισθολογίου, παρακολούθηση μισθοδοσίας δημοσίου,
διαχείριση της ενιαίας αρχής πληρωμών.
Διαχείριση Αδειών – αυτόματος υπολογισμός αδειών και
επιδομάτων αδείας, έλεγχος υπολοίπων αδείας και επιδομάτων
αδείας, εκτύπωση βιβλίου αδειών και ηλεκτρονική αποστολή
γνωστοποίησης αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Διαχείριση Μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους- δυνατότητα
παρακολούθησης έως τεσσάρων κέντρων κόστους ανά
εργαζόμενο, παραγόμενες εκτυπώσεις ανά κέντρο κόστους.
Διαχείριση τραπεζών-δυνατότητα παρακολούθησης έως
τεσσάρων τραπεζών ανά εταιρία, εκτύπωση τραπεζικής
κατάστασης αποδοχών και Διαχείριση Εντολών Μισθοδοσίας
σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 20022- SEPA.
Report Generator – δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων
εκτυπώσεων κινήσεων και εργαζομένων.
Modules

Παρακολούθηση απεριόριστων εταιριών και απεριόριστων
εργαζομένων ανά εταιρία.
Σύννομο και πάντα άμεσα ενημερωμένο με την εργατική νομοθεσία,
εξασφαλίζει ακριβείς υπολογισμούς των αποδοχών, ασφαλιστικών
εισφορών, ΦΜΥ, εισφοράς αλληλεγγύης.
Διαχείριση Μισθοδοσίας για όλες τις εργασιακές σχέσεις –
υπάλληλοι, ημερομίσθιοι ωρομίσθιοι, εργατοτεχνίτες οικοδομικών
έργων, ελεύθεροι επαγγελματίες , αμοιβές μελών Δ.Σ., τεκμαρτά
καθεστώτα, υπάλληλοι δημοσίου, φασόν, εφάπαξ αμοιβές, ειδικές
περιπτώσεις ασφάλισης όπως πρακτική άσκηση ΤΕΙ και μαθητεία
ΟΑΕΔ , μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου
χρόνου.
Παρακολούθηση προκαταβολών και δανείων.
Εκτυπώσεις-έντυπα εργαζομένων, βεβαιώσεις αποδοχών,
εξοφλητικές αποδείξεις μισθοδοσίας και αποδείξεις προκαταβολών,
εκτυπώσεις μισθοδοσίας όπως μισθοδοτικές καταστάσεις,
καταστάσεις ασφάλισης και λογιστικά άρθρα, επίσημες καταστάσεις
και έντυπα, όπως ΑΠΔ, βεβαίωση εργοδότη, προσωρινή δήλωση
ΦΜΥ, φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας, καταστάσεις
επιδοτήσεων ΟΑΕΔ κλπ., βοηθητικές εκτυπώσεις ελέγχων.

Παρακολούθηση Μισθοδοσίας Οικοδομικών Έργων υπολογισμός ΑΠΔ οικοδομικών και ηλεκτρονική αποστολή στο
ΙΚΑ, βεβαιώσεις εισφορών εργοδότη, μισθολογικά κόστη ανά
εργαζόμενο και ανά οικοδομική φάση, λογιστικό άρθρο
οικοδομικών, μισθοδοτικές καταστάσεις , αποδείξεις πληρωμών,
πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια ανά οικοδομικό έργο.
Κυλιόμενα Ωράρια- δυνατότητα ανάπτυξης κυλιόμενων ωραρίων,
αυτόματη ενημέρωση μισθοδοσίας από κυλιόμενα ωράρια,
εκτύπωση προγραμμάτων εργασίας και δημιουργία αρχείων για
την ηλεκτρονική αποστολή προγραμμάτων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Ωρομέτρηση - Σύνδεση με ρολόι μισθοδοσίας με διαφορετικά
σενάρια και αυτόματη ενημέρωση κινήσεων με ένα κλικ.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 455 & Πατρόκλου 2, 15343 Αγ.Παρασκευή,
Τ: 2106538166 - 801 1006538, F: 2106538167, E: info@anaconda.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: Φράγκων 26, 54625
Τ: 2310 554576, E: info@taxlive.gr

ΚΡΗΤΗ: Σφακίων 33, 73134
Τ: 28210 41144, E: info@prosodos.gr

