Модул за автоматизација
на пресметката на плата
Payroll Integration Framework (PIF) е модул на системот
Time&Space
кој
овозможува
автоматизација
на
подготовката и преносот на податоци за пресметка
на плата. Со автоматската пресметка на часовите и
подготовката на податоците за пресметка на плата, се
намалува потребното време на одделите за човечки
ресурси и сметководство за подготовка на платата и ја
минимизира можноста за грешки кои се случуваат при
рачен внес на податоци.

Најнапредно решение за интеграција на пресметката на плата
Модулот PIF претставува непосредна врска помеѓу базата на податоци на Time&Space и програмот за
пресметка на плата. Овозможува внес на дополнителни податоци, нивна трансформација, обработка и извоз
во речиси било кој формат на податоци.
Модулот вклучува многу претходно подготвени пресметки, вклучувајќи модули за пресметка на вкупен број
часови, службени и приватни отсутности, разни видови бонуси, надоместоци за храна и превоз, како и можност
за директен пренос на часови.

На кој начин PIF модулот помага во
оптимизацијата на работењето?

Ги намалува грешките
настанати при рачен внес на
податоци

Едноставна пресметка
на годишен одмор и
боледувања

Однапред дефинирани
формули и формати за
различни пресметки

Можност за развој на
„custom“ извештаи, извози и
пресметки

Побрза обработка заради
автоматскиот пренос помеѓу
програмите

Можност за проширување на
функциите на програмските
додатоци (plug-in)

Поддржани извештаи и
извоз на податоци

Автоматско одземање на
трошоците за превоз и храна
за деновите на отсуство

PIF програмски додатоци
Основната функционалност на решението PIF може да се прошири со додавање и комбинирање на различни
проширувања:
•

Додатоци за специфични пресметки

•

Додатоци за извештаи кои се користат за изработка на специфични извештаи.

•

Додатоците за извоз за директен извоз на податоците во пресметковната база или за поддршка на
нестандардни формати.

Во стандарниот пакет вклучени се:

Advanced Category Calculation
Овозможува пресметка на количината на одбрани категории, во рамките на одбран термин
Balance Distributor
Пренос на одреден дел на тековното салдо или прекувремените во одбраниот вид на исплата
Balance Sync
Овозможува пренос на повратна информација за корекција на салдо
Daily Payment Redistributor
Овозможува пренос на часови помеѓу одбраните видови на исплата за точно одредени денови
Event Counter
Овозможува броење на настани кои влегуваат во исплатата
Overtime Lunch
Овозможува дополнителна пресметка на оброци или паузи
Payment Redistributor
Пренос на пресметка од еден во друг вид на исплата
Sandbox
Овозможува меѓусебно собирање или одземање на видовите на исплата

Со комбинација на различните проширувања, овозможена е интеграција на повеќе нивоа, што го подига
квалитетот на PIF решението и го поедноставува нивното управување.

PIFизвештаи

WebPIF

Како и Time&Space Manager, PIF нуди три видови
предлози на извештаи:

Покрај
клиентската
апликација,
која
обезбедува целосна функционалност, увид
во PIF пресметката може да се реализира и
преку web клиент (browser). WebPIF значајно ја
поедноставува инсталацијата и одржувањето
на системот. WebPIF ги следи истите насоки
кои ги постави WebTS (Time&Space web клиент),
овозможувајќи им на
корисниците многу
брзо да го совладаат работењето во новата
апликација.

•

Сумарен – сумарен извештај кој ги прикажува
корисниците и нивната пресметка во табеларен
формат.

•

Детален – секоја страница прикажува детален
приказ за одделен корисник

•

Детален со дневни пресметки –проширен детален
извештај со податоци за секојдневната пресметка

Наши корисници

Погледајте го приказот на работа на PIF модулот
PIF модулот на системот T&S овозможува пренос на податоците од системот за евиденција на работно време
во деловниот информациски систем или сметководствениот програм. Погледајте на кој начин работи PIF
модулот.

http://bit.ly/TS-PIF
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