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Systém Mzdy SQL SOFT PC je
náhradou softwaru Mzdy Win
Soft PC. Svou architekturou
klient server dosahuje zvýšené
bezpečnosti dat, zvýšenému
výkonu a bezproblémovému
provozu v síťovém nasazení.
V mnoha ohledech vylepšuje
stávající verzi softwaru Mzdy
Win Soft PC.

Hlavní vlastnosti systému Mzdy SQL SOFT PC
 Striktně odděluje údaje o zaměstnanci a o jednotlivých pracovních poměrech.
 Všechny pracovní poměry mají stejné možnosti nastavení parametrů.
 Umožňuje zadávání stálých výplatních položek zaměstnance (Spoření, Ostatní srážky, Penzijní připojištění,
Důchodové připojištění) i pracovního poměru (Odměny, Příplatky).
 Umožňuje vytvářet vlastní výplatní položky, které lze samostatně sledovat v tiskových sestavách nebo přes
zobrazení datových listů.
 Velký důraz kladen na využití datových listů – možnost vytváření vlastních uložených vzhledů datových
listů.
 Uložené vzhledy datových listů lze kdykoliv zobrazit s původně zadaným nastavením zobrazovaných
sloupců a nastavenými podmínkami filtrů dat.

Výhody nového softwaru





Srozumitelnost při zadávání údajů
Jednoduché ovládání programu se snadnou obsluhou
Datová architektura klient server
Vysoký výkon při zpracování i velkého množství
pořizovaných dat

 Funkce pro kompletní převod dat ze stávajícího
softwaru Mzdy Win Soft PC

 Neplatí se žádný rozdílový upgrade
 Nabídka úvodního zaškolení

Mzdy SQL SOFT PC

Modul Personalistika

Modul Mzdy

Modul Personalistika

Modul Mzdy











evidence zaměstnanců, personálních údajů, pracovních poměrů
zpracování výplat, nemocenských dávek
hromadné zadávání výplatních položek (obědy, odměny, apod.)
evidence a výpočet srážek z výplat – Exekuce, Insolvence
export dat pro elektronické bankovnictví
exporty pro ČSSZ-ELDP, ONZ, Příloha DPN…
export přehledu důchodového spoření
tiskové sestavy a zobrazení dat v datových listech
statistiky ISP, ISPV
zasílání výplatních pásek e-mailem

SOFTbit software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

 evidence zaměstnanců
 evidence personálních údajů
 evidence absolvování kurzů, školení,





školy, průkazy
evidence praxe
evidence pracovních smluv
možnost vkládání elektronických
příloh
tiskové sestavy a zobrazení dat
v datových listech

tel.: 494 532 202, 494 534 354
mob.: 603 449 244
e-mail: softbit@softbit.cz

www.softbit.cz
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