enova Kadry i Płace rozróżnienie wersji
Funkcjonalność
Kadry
Płace
Deklaracje (PIT, ZUS, e-deklaracje)
Wydruki
Mechanizmy cech oraz zadań systemowych
Deklaracje GUS i PFRON
Definicje własnych kalendarzy
(rozszerzona konfiguracja)
Obsługa PKZP
(Pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej)
Załączniki – możliwość podpięcia dodatkowych plików
Obsługa ZFM
(zakładowego funduszu mieszkaniowego)
Rozbudowana kartoteka pracownika
Urządzenia zewnętrzne – czynniki RCP
(Rejestratory Czasu Pracy)
Definicje własnych elementów wynagrodzenia
(rozszerzona konfiguracja)
Definiowalna numeracja list płac
Definicje własnych wydziałów
(rozszerzona konfiguracja)
Moduły dodatkowe

Srebro

Złoto

*
*
*

(*) – możliwość skorzystania wyłącznie z definicji standardowych bez tworzenia własnych

Cechy to dodatkowe, definiowalne pola zawierające dane, za pomocą których
można opisywać dowolne obiekty np. w systemie wprowadzając dowolną liczbę
dodatkowych informacji w postaci tekstowej, liczbowej, kwotowej, słownikowej,
algorytmicznej lub wg daty. Funkcjonalność dostępna we wszystkich modułach w
wersji złotej lub wyższej.
Mechanizm zadań systemowych (pot. task) pozwala na skonfigurowanie
czynności (akcji) takich jak generowanie przypomnień dla użytkownika, wysyłanie
e-maili, dodatkowa weryfikacja wprowadzanych danych itp. Czynności te mogą być
wykonywane automatycznie lub "na żądanie" użytkownika. Pozwala to na
elastyczne dostosowywanie funkcjonalności programu do potrzeb użytkownika.
Wydruki enova zapewnia zbudowanie, w dowolnym układzie, wydruków w
oparciu o dane z programu, co daje możliwość uproszenia procesu
sprawozdawczości. Każdy wydruk może zostać przesłany do programów MS Office,
gdzie może podlegać modyfikacjom zgodnie z potrzebami użytkownika.
Deklaracje PFRON sporządza wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Wn-d.
Deklaracje GUS w programie zawarte są podkładki pod deklaracje: DG-1, Z02,
Z03, Z06. Istnieje możliwość definiowania na etapie wdrożenia deklaracji Z-12.
Ergonomiczne kalendarze – definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy
(w tym pracy w równoważnym czasie pracy, w różnych okresach rozliczeniowych)
oraz odnotowanie odstępstw od założonego grafika (zarówno obecności, jak i
nieobecności), rozliczania nadgodzin do odbioru jako dzień wolny lub do wypłaty
PKZP Pełna obsługa pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych: rejestracja
wpisowego i składek (wkładów), udzielanie pożyczek z tworzeniem
harmonogramów spłat, raportowanie. W programie można definiować własne
fundusze pożyczkowe.
Rozbudowana kartoteka pracownika występuje dodatkowe drzewko danych
Kadry | Pozostałe, w obrębie którego można ewidencjonować dane statystyczne dla
GUS, kursy i szkolenia pracownicze, nagrody i kary, świadczenia socjalne
pracownicze, wypadki, schorzenia pracownika
Urządzenia zewnętrzne – program współpracuje z dowolnymi czytnikami RCP.
Dowolna możliwość konfigurowania własnych elementów wynagrodzenia także
z możliwością tworzenia wzorów algorytmów obliczeniowych. W Wersji srebrnej
można zdefiniować tylko prosty dodatek kwotowy (oskładkowany i opodatkowany).
Definiowalna numeracja list płac każdej grupie pracowniczej można stworzyć
oddzielną listę płac i stworzyć osobną numerację tych list.
Moduły dodatkowe: enova Pracownicy Eksportowi, Uczelni, Przeszeregowanie,
Koszty Projektów, enova Czas Pracy, enova Praca na wielu bazach.

