Modul za
avtomatizacijo
obračuna plač
Payroll Integration Framework (PIF) je modul sistema
Time&Space, ki mogoča avtomatski prenos podatkov
za obračun plač in nudi podporo kadrovski službi in
računovodstvu. PIF zmanjša obremenitve zaposlenih
ob plačilnih dneh in zagotavlja podatke brez napak, ki
sicer nastanejo pri ročni obdelavi podatkov.

Najnaprednejša rešitev za integracijo obračuna plač
Modul PIF je neposredna vez med podatkovno bazo Time&Space in programom za obračun plač. Omogoča dodatne
vnose podatkov, podpira preobrazbo ter preračunavanje le teh in njihov izvoz v praktično katerikoli podatkovni format.
Modul ponuja množico vnaprej pripravljenih izračunov, vključno z razširitvami za seštevanje delovnih ur, službenih
in privatnih odsotnosti, bonusov ter za povračilo stroškov za prevoz in prehrano ter direktne prenose ur.

Kako lahko PIF izboljša vaše poslovanje?

Manj napak zaradi ročne
obdelave podatkov

Enostaven obračun dopusta
in boleznin

Prednastavljene formule in
formati za različne izračune

Možnost razširitev po meri za
poročila, izvoze in izračune

Hitrejša obdelava zaradi
avtomatskega prenosa
med programi

Možnost dodajanja
funkcionalnosti z razširitvami

Dobro podprto poročanje
ter izvažanje podatkov

Avtomatski odbitek obračuna
stroškov prevoza na delo in
malice za dneve odsotnosti

Razširitve PIF
Osnovne funkcionalnosti rešitve PIF lahko razširite z dodajanjem in kombiniranjem različnih razširitev. Na voljo so
trije osnovni tipi razširitev:
•

razširitve za izračune za izvajanje specifičnih izračunov,

•

razširitve za poročila za izdelavo specifičnih poročil,

•

razširitve za izvoze za direktni izvoz podatkov v obračunsko bazo ali kot podpora nestandardnim formatom.

Naslednje razširitve so del standardnega paketa:

Advanced Category Calculation
Omogoča izračun količine izbranih kategorij, ki padejo v izbran termin.
Balance Distributor
Zabeleži določen del tekočega salda ali nadure kot želeno plačilo.
Balance Sync
Omogoča zapis povratne informacije, tipično korekcije salda ur, iz naslova vrednosti vrst plačil.
Daily Payment Redistributor
Omogoča prenos vrednosti izvornega plačila na ciljno plačilo za dni določene s pravilom.
Event Counter
Omogoča štetje dogodkov, ki zapadejo v plačilo.
Overtime Lunch
Omogoča obračun malice iz naslova nadur.
Payment Redistributor
Prenese obračun iz ene vrste plačila na drugo.
Sandbox
Omogoča seštevanje ali odštevanje posameznih vrst plačil.

S kombiniranjem različnih razširitev je praktično pokrita vsakršna integracijska zahteva, kar dviguje kvaliteto PIF
rešitev in poenostavi njihovo upravljanje.

Poročila PIF

Spletni klient WebPIF

PIF ima svoj sistem poročil. Tako kot Time&Space Manager nudi tudi PIF tri predloge poročil:

Poleg klasičnega klienta, ki zagotavlja visoko
funkcionalnost, lahko do obračuna PIF dostopamo
tudi prek spletnega klienta (brskalnika). WebPIF
občutno poenostavi namestitev in vzdrževanje
rešitve. Spletni vmesnik sledi že poznanim
smernicam, ki jih je začrtal WebTS (spletni klient
Time&Space) in tako omogoča uporabnikom, da
kar najhitreje osvojijo novo aplikacijo.

•

sumarno – najbolj zgoščeno poročilo, ki prikazuje uporabnike in njihove izračune v mrežnem prikazu,

•

podrobno – vsaka stran prikazuje podrobno poročilo izračunov za uporabnika,

•

podrobno z dnevnimi izračuni – razširjeno podrobno
poročilo z dnevnimi podrobnostmi o izračunih.

Kaj pravijo drugi

Zaupajo nam številna slovenska podjetja

“Z integracijo sistema Time&Space
s sistemom za obračun plač vsak
mesec prihranimo približno 4 človek/
dni, ki smo jih prej porabili za pripravo podatkov ter vnašanje sprememb
in popravkov. S tem smo razbremenili oddelek IT, ki se zdaj lahko bolj
posveča svojim primarnim nalogam.”

Roman Frelih
Prva osebna
zavarovalnica, d.d.
CIO

Oglejte si prikaz delovanja rešitve PIF
Modul PIF za integracijo s plačami je razširitev sistema Time&Space, ki omogoča direkten prenos podatkov iz sistema
za beleženje delovnega časa v poslovni informacijski sistem ali računovodski program. Vabimo vas, da si ogledate,
kako rešitev deluje.

http://bit.ly/TS-PIF
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