R2Płatnik to w pełni funkcjonalne
oprogramowanie kadrowopłacowe.
Dzięki R2Płatnik możesz prowadzić
kadry, naliczać wynagrodzenia
zgodnie z aktualnymi przepisami
oraz dokonywać automatycznych
rozliczeń z urzędem skarbowym
i ZUS. Ponadto to narzędzie, które
jest w pełni zintegrowane z SAP
Business One.

R2PłatnikSBO

Korzyści biznesowe

Krótszy czas poświęcany na
prowadzenie kadr i naliczanie
wynagrodzeń

Podgląd szczegółowych
kosztów wynagrodzeń
z podziałem na poszczególne
działy i zlecenia
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Mniejsza możliwość pomyłki
i uciążliwość wypełniania
wszelkich formularzy

Właściwe zarządzanie
poprzez szybkie generowanie
zestawień różnego typu

Łatwiejsze podejmowanie
decyzji personalnych

Szybki obieg dokumentów
w firmie

Gwarancja zgodności
z aktualnymi przepisami
i możliwość zapoznania się
z ich zmianami

Funkcjonalności

Wbudowane narzędzia ułatwiające
zatrudnienie oraz ewidencję danych
kadrowo-płacowych pracowników.

Elastyczny i zgodny z polskim prawem
pracy sposób rozliczania wynagrodzeń
wraz z obsługą PPK.
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Możliwość ewidencji i rozliczania czasu
pracy z uwzględnieniem różnych
systemów czasu pracy (podstawowy,
równoważny, zadaniowy itp.).

Dostępność standardowych raportów
i zestawień oraz księgowanie wynagrodzeń
z uwzględnieniem miejsc powstawania
kosztów, projektów lub kont grupy 5.

Rezygnacja z papierowego obiegu
dokumentów przy wykorzystaniu portalu
dla pracowników.

Funkcjonalności
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA
—

funkcja autosprawdzania: przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów BHP,
poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki,

—

ewidencja umów o pracę i przeszeregowań: wbudowany kalkulator płacowy, własne szablony wydruków
czy rejestracja pracownika w ZUS znacznie usprawniają zatrudnienie pracownika,

—

potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty: kontrola salda spłat pożyczek ratalnych, kontrola alimentów
i innych zajęć komorniczych, rozliczanie ryczałtu samochodowego, ewidencja kar i nagród,

—

ewidencja wyposażenia: rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież
ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania.

ROZLICZENIE CZASU PRACY
—

ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników: różne systemy czasu pracy zgodne
z kodeksem pracy, kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym,

—

miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy: ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników,
kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika, możliwość współpracy z systemami
RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf),

—

karta urlopowa z kontrolą limitów: wyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu
z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca,

—

karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków: wyjaśnienia wysokości automatycznie
naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw,
korekty do poprzednich zwolnień.
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Funkcjonalności
NALICZANIE WYNAGRODZEŃ
—

modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń: standardowo przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych
list płac, unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania,
definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń,

—

ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu: aktualizacja parametrów naliczania przez internet,
rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników, automatyczne naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt,
czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników, możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną, oryginalny
system kontroli naliczeń,

—

rozliczanie umów cywilnoprawnych: naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy-zlecenia, umowy o dzieło, praktyk
absolwenckich czy umów powołania), wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach, przejrzysty sposób
rozliczania składek ZUS,

—

wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów: automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń,
podatków i składek ZUS, współpraca z większością systemów bankowych.

RAPORTY I ZESTAWIENIA
—

rozliczanie wynagrodzeń: roczne deklaracje PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-Deklaracji przez internet,
zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS, współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez
bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi, współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych
z NFZ, współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi
Dofinansowań,

—

rozliczanie kosztów wynagrodzeń: szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy
i zlecenia, szczegółowa dekretacja kosztów z podziałem na MPK lub konta grupy 5, współpraca z popularnymi systemami F-K,

—

planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów: szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne
wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14, zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia, eksport
zestawień do innych systemów (np. Excel) w celu dalszej analizy, wysyłka zestawień pocztą elektroniczną,

—

rozliczenia z pracownikami: estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie opcje, seryjne wydruki kartotek
i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce, możliwość przygotowania własnych dokumentów do
wewnętrznych potrzeb firmy.
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Funkcjonalności
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MODUŁ SAMOOBSŁUGI PPRACOWNIKÓW
1.

Podgląd danych podstawowych, potrąceń czy miesięcznych kart czasu pracy przez pracownika.

2.

Rejestracja wniosków urlopowych. Dodanie wniosku powoduje uruchomienie procedury akceptacji/
odrzucenia wniosku przez przełożonego, drogą mailową.

3.

Rejestracja polecenia wyjazdu służbowego (delegacji krajowej lub zagranicznej) oraz rozliczenie wyjazdu
(proces akceptacji).

4. Wersja mobilna portalu dla pracownika:
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5. Wersja dla przełożonego (możliwość zarządzania pracownikami).
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Dowiedz się więcej
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem oraz wdrożeniem
R2Płatnik zachęcamy do przetestowania programu lub umówienia
prezentacji.
Możemy również przygotować ofertę, na którą składa się koszt:
—

zakupu licencji,

—

wdrożenia systemu,

—

opłaty abonamentowej,

—

wsparcia powdrożeniowego.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o:
wersję demo,
prezentację R2Płatnik.

KONTAKT
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SPIS TREŚCI

Obejrzyj webinar:

Wyzwania w codziennej pracy działów kadr
i płac wspomagane przez R2Płatnik

SUPREMIS Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa

+48 22 29 27 500
kontakt@supremis.pl

www.supremis.pl

www.facebook.com/
SUPREMIS.Partner.SAP

www.linkedin.com/
company/supremis-sap/

www.instagram.com/
supremis_sap

Akademia
SAP Business One

