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Firma Tytan Sp. z o.o. oferuje Państwu specjalistyczny moduł PŁACE/KADRY, systemu zintegrowanego
klasy ERP TYTAN SQL do prowadzenia ewidencji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń dla pracowników

TYTAN SQL moduł PŁACE/KADRY 

Cel i założenia modułu:

Celem modułu PŁACE/KADRY jest automatyzacja procesu naliczania wynagrodzeń dla pracowników
umysłowych i fizycznych oraz prowadzenie ewidencji kadrowej.

 

Funkcje modułu PŁACE:

• tworzenie listy płac i obliczanie wynagrodzeń dla pracowników,
• możliwość definiowania struktury wynagrodzenia dla każdego pracownika osobno,
• automatyczne obliczanie zdefiniowanych składników wynagrodzeń,
• tworzenie dodatkowych list płac (nagrody, premie, inne),
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• obsługa funduszu bezosobowego (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
• obliczanie zmiennych składników wynagrodzeń (wynagrodzenie za urlop, chorobowe),
• obsługa pożyczek udzielanych pracownikom,

• drukowanie informacji o dochodach i zaliczkach: PIT-11, PIT-4R,
• obsługa kompleksowa czynności  związanych z e-Pity (umożliwia  wysyłanie  dokumentów PIT do

systemu e-Deklaracje),
• prowadzenie kartotek płacowych pracowników,
• naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• przygotowanie raportów rozliczeniowych i eksport deklaracji do aplikacji  PŁATNIKA ZUS,
• generowanie dokumentów księgowych dotyczących list płac i ich przekazanie do modułu FK/RV,

• możliwość tworzenia rozdzielnika kosztów (zaksięgowanie wynagrodzenia pracownika na dowolną
ilość kont kosztów),

• możliwość  zaksięgowania  wynagrodzeń  na  kontach  kosztów  wg  podanych  parametrów
procentowych lub wg godzin, na dowolną liczbę kont,

• tworzenie plików z przelewami wynagrodzeń dla pracowników i przekazywanie ich do banków lub
automatyczne wczytywanie do programów obsługujących bankowość elektroniczną albo rozwiązań
bankowości elektronicznej udostępnianych przez banki,

• współpraca  z  rozwiązaniem  PUE  ZUS  i  automatyczne  wczytywanie  danych  o  zwolnieniach
lekarskich z PUE ZUS,

• wsparcie w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). 

Zalety modułu PŁACE: 

• tworzenie przez użytkownika dowolnych składników wynagrodzeń oraz sposobu ich obliczania,
• automatyzacja i usprawnienie procesu naliczania wynagrodzeń,
• możliwość ręcznej korekty wartości składników obliczonych automatycznie,
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• dowolne definiowanie wyglądu listy płac, w tym możliwość umieszczania dodatkowych informacji na
odcinkach dla pracowników (np. dochód i pobrane zaliczki od początku roku),

• obliczanie  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  według  aktualnych  przepisów  (możliwość
aktualizacji skali podatkowej przez użytkownika),

• możliwość wielopoziomowego grupowania danych na zestawieniach,
• uniwersalność programu - duża liczba parametrów pozwala na dostosowanie programu do potrzeb

użytkownika,
• bogaty  zestaw  funkcji  analitycznych,  raportów  i  zestawień  łącznie  z  możliwością  eksportu  do

EXCEL,
• szerokie możliwości definiowania wyglądu i zakresu zestawień przez użytkownika.

Funkcje modułu KADRY:

• prowadzenie ewidencji osobowej pracowników,
• ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich,
• drukowanie  umów o  pracę,  świadectw  pracy,  wypowiedzeń  według  wzorów standardowych  lub

stworzonych przez użytkownika,

• ewidencja danych dotyczących przebiegu zatrudnienia (np. choroby, urlop, nadgodziny, staż pracy,
szkolenia, badania lekarskie, inne w ramach potrzeb),

• łatwy dostęp z jednego miejsca w programie do wszystkich informacji kadrowych o pracowniku,
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• funkcja definiowania własnych zestawień wg potrzeb użytkownika.

Funkcje e-PIT w PŁACE/KADRY:

• rozwiązanie  e-PIT  umożliwia  wysyłanie  PIT-ów  przygotowanych  w  programie  PŁACE/KADRY
(zarówno PIT11 jak i PIT4R) z wykorzystaniem platformy internetowej e-Deklaracje,

• pliki  dla  e-PIT,  utworzone  w  PŁACE/KADRY  muszą  być  podpisane  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym za pomocą dowolnego programu np. Szafir KIR,

• podpisywanie odbywa się poza modułem PŁACE/KADRY przy pomocy programu dostarczonego
wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

• bezpośrednio z poziomu PŁACE odbywa się wysyłka podpisanych plików na bramkę Ministerstwa
Finansów oraz pobranie potwierdzenia odbioru (UPO) lub informacji o błędach,

• drukowanie PIT-ów w standardzie .pdf z poziomu programu.

Cechy dodatkowe:
• możliwość nadania uprawnień poszczególnym użytkownikom,
• możliwość dostosowania interfejsu modułu do indywidualnych potrzeb każdego operatora poprzez

deklarowanie, które kolumny mają być widoczne w aktywnym oknie,
• wszechstronne i  wielopoziomowe filtrowanie  danych  oparte  o  wybór  kilkunastu  warunków,  które

określają jakie dane będą prezentowane na ekranie,
• wszechstronne raportowanie  i  analizy  oraz  eksport  danych  do  wielu  uniwersalnych  standardów,

w tym EXCEL, CSV,
• certyfikat firmy Microsoft – Ready for Windows 10.

Zachęcamy do kontaktu celem uzyskania 
bardziej szczegółowych informacji

(*) Zrzuty ekranowe widoczne w ulotce to wycinki. W rzeczywistości system prezentuje w danym oknie dużą większą liczbę kolumn oraz wierszy.
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