Χαρακτηριστικά SingularLogic e-MANPOWER
∆ιαχείριση Συµβάσεων Εργασίας
∆ιαχειρίζεται Συλλογικές Συµβάσεις εργασίας, οι οποίες ενηµερώνονται µέσω Internet, µε link µέσα από την εφαρµογή.
∆ιαχειρίζεται εταιρικές συµβάσεις, πλέον των προσφεροµένων, µε γρήγορη και εύκολη παραµετροποίηση από τον χρήστη
της εφαρµογής.
Παρακολουθεί τον εργαζόµενο µέσω πολλαπλών Συµβάσεων εργασίας, µε δυνατότητα ενηµέρωσης του εργαζόµενου µε την
ευνοϊκότερη σύµβαση.
∆ιαθέτει διαδικασίες συσχετισµού και σύγκρισης των Συλλογικών συµβάσεων εργασίας.

∆ιαχείριση Προσωπικού
∆ιαθέτει πλήρη καρτέλα στοιχείων εργαζόµενου, µε επιπλέον αναλυτικά στοιχεία παρακολούθησης ατοµικών στοιχείων του
(προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, επαγγελµατική κατάρτιση).
∆ιατηρεί ιστορικότητα των µισθολογικών στοιχείων των εργαζόµενων.
Περιλαµβάνει αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες διαχείρισης της µισθοδοσίας, όπως «Πρόσληψη Εργαζόµενου», «Καταγγελία
Σύµβασης », «Καταγγελία Σύµβασης Λόγω Συνταξιοδότησης », «Οικειοθελούς αποχώρησης» .
Παρακολουθεί µετακινήσεις του εργαζόµενου από εταιρία σε εταιρία και την διαδικασία επαναπρόσληψης του, χωρίς επιπλέον
καταχωρήσεις στοιχείων.
Εκτυπώνει όλα τα έντυπα του ΟΑΕ∆ και της Επιθεώρησης εργασίας.
∆ιαθέτει ελέγχους υπολοίπου των δικαιούµενων ηµερών αδείας, ασθενείας κλπ, µε προειδοποίηση του χρήστη για τυχόν
υπέρβασή του υπολοίπου του εργαζόµενου.

∆ιαχείριση Μισθοδοσίας Προσωπικού
∆ιαθέτει διαχείριση :
Αποδοχών
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Ασφαλιστικών Ταµείων
Λοιπών Υποχρεώσεων (πχ. Ιδ. Ασφάλιση, Σωµατεία)
Οικειοθελών Παροχών Προσωπικού
Χρηµατικών ∆ιευκολύνσεων και Προκαταβολών Προσωπικού
Εξόδων Προσωπικού
∆ανείων Προσωπικού

∆ιαθέτει προκαθορισµένους κανόνες υπολογισµού µισθοδοτικών στοιχείων και δυνατότητα ορισµού νέων.
Προσφέρει δυνατότητα προσαρµογής των µισθοδοτικών υπολογισµών σε τυχόν αλλαγές του νοµοθετικού πλαισίου και στις
εταιρικές πολιτικές αµοιβών.
Προσφέρει αυτόµατο υπολογισµό ∆ώρου Χριστουγέννων και Πάσχα, Επιδόµατος Αδείας και µηνών για Αποζηµίωση
Απόλυσης, για κάθε εργασιακή σχέση.
∆ιαθέτει απεριόριστες δυνατότητες παραµετροποίησης για περιπτώσεις που απαιτείται απόλυτη προσαρµογή, σε σύνθετες και
εξειδικευµένες ανάγκες υπολογισµού µισθοδοσίας.
∆ιαθέτει πλήρη κάλυψη του υπολογισµού των αναδροµικών.

∆ιαχείριση Κέντρων Κόστους
Η εφαρµογή δίνει την δυνατότητα επιµερισµού της µισθοδοσίας των εργαζοµένων σε Κέντρα Κόστους. Τα κέντρα κόστους
µπορεί να είναι είτε φυσικοί χώροι της επιχείρησης είτε νοητοί χώροι. Η επιχείρηση µπορεί να παρακολουθεί το µισθοδοτικό
κόστος ανά Κέντρο Κόστους / Εργαζόµενο ή συνολικό κόστος Κέντρου Κόστους.

Reporting
Παρέχει πλήθος εκτυπώσεων για όλες τις εργασίες της εφαρµογής.
∆ιαθέτει δυνατότητα µαζικής εντολής εκτυπώσεων για όλες τις εταιρίες.
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∆ιαθέτει δυνατότητα εύκολης παραµετροποίησης καταστάσεων µέσω εξαιρετικά εύχρηστου Reporting, µε δυνατότητα να
προσφέρει

άµεση και εύκολη χρησιµοποίηση της εσωτερικής δοµής της (Πεδία πινάκων), χωρίς προ απαίτηση καµίας

τεχνικής γνώσης από το χρήστη.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ∆- Ταµείων
Ενηµερώνει αυτόµατα την Α.Π.∆. και

διασφαλίζει την ορθή αποστολή της,

διενεργώντας όλους τους γνωστούς ελέγχους

ορθότητας του αρχείου πριν την αποστολή του.
Αποστολή στοιχείων µε ηλεκτρονική µορφή σε ασφαλιστικούς οργανισµούς (ΤΕΑΧ,ΤΕΑΥΕΤ κλπ).

Λογιστική Τακτοποίηση
∆ιαθέτει δυνατότητα διαµόρφωσης πολλών µοντέλων Λογιστικών άρθρων για κάθε είδος µισθοδοσίας (Τακτικής
µισθοδοσίας, Αποζηµίωσης Απόλυσης κλπ).
Ορισµός «Σκελετών» λογιστικών άρθρων κοινά για όλες τις εταιρίες της εφαρµογής.
Εύκολη και γρήγορη παραµετρική δήλωση όλων των λογαριασµών.
∆υνατότητα αποθήκευσης των υπολογισµένων λογιστικών άρθρων ανά εταιρία.
∆υνατότητα εξαγωγής του λογιστικού άρθρου σε αρχείο για σύνδεση µε άλλες εφαρµογές.
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