IT risinājumi uzņēmuma resursu plānošanai un vadībai

Algu aprēķina un personāla
uzskaites risinājums

Šis sertifikāts apliecina risinājuma
atbilstību visaugstākajiem
Microsoft kvalitātes standartiem.

Algu aprēķina un personāla uzskaites risinājums piedāvā elastīgu un plaši papildināmu funkcionalitāti, kas nepieciešama, lai organizētu un pārvaldītu personālu Jūsu uzņēmumā, un nodrošinātu ātru un precīzu algu aprēķinu. Risinājums atbilst Latvijas Republikas likumdošanas un Valsts ieņēmuma dienesta prasībām, kas attiecas uz
grāmatvedību, personāla vadību un algu aprēķinu.

Algu aprēķina un personāla uzskaites modulis ir
Microsoft Dynamics NAV specializētais risinājums, kuru
izstrādājuši un turpina attīstīt Elva Baltic pieredzējušu
profesionāļu komanda, sadarbojoties ar grāmatvedības
Algu aprēķins

un finanšu speciālistiem. Jūs saņemsiet ērtu risinājumu
algu aprēķinam un personāla vadības atbalstam, kas,
savukārt, ļaus Jums efektīvi strādāt un ietaupīt laiku,
optimizējot rutīnas darba procesus.

Personāla pārvaldība

Personāla portāls

Microsoft Dynamics NAV Personāls
Personāla moduļa funkcionalitāte nodrošina elastīgu veidu, ka ievākt,
uzglabāt un apstrādāt informāciju par darbiniekiem atbilstoši Latvijas
Republikas likumdošanai.
Dotajā modulī Jūs varēsiet veikt sekojošo datu uzskaiti par uzņēmuma
darbiniekiem:

Informācijas reģistrēšana par darbiniekiem
Kartotēka ne tikai atspoguļo vispārīgo informāciju par katru darbinieku, bet arī kalpo par pamatu analīzei un dažādu pārskatu iegūšanai
par uzņēmumā strādājošajiem darbiniekiem.

darbinieka karte - vārds, uzvārds, personas kods, pases dati, adrese,
kontaktinformācija, pilsonība u.c. ;

Konfidenciālo datu drošība
Konfidenciālā informācija par darbinieku algu apmēru, apdrošināšanas summu, akcijas daļu skaitu tiek uzglabāta darbinieka kartē. Sistēma ļauj nodefinēt piekļuves tiesības atkarībā no lietotāja statusa, kas
nodrošina ērtu un drošu konfidenciālu datu uzglabāšanu un sensitīvu
personas datu aizsardzību.

informācija par darba attiecībām – darbā pieņemšanas, atbrīvošanas datums un tās iemesls, pārbaudes laika/ līguma termiņi u.c. ;
amata karte – profesijas kods, amata nosaukums, informācija par visiem ieņemamajiem amatiem un atalgojuma nosacījumiem;
darbiniekam piešķirto materiālo vērtību un priekšmetu reģistrs;

Personāla atlase

informācija par kursiem, izglītību, diplomiem, veselibas pārbaudēm;

Personāla atlases funkcionalitāte ļauj kontrolēt brīvās vakances uzņēmumā un veidot atlases konkursus. Sistēmā ir iespēja izveidot pretendentu sarakstu un konkursu intervijas ar definētiem jautājumiem,
kā arī automātiski izsūtīt uzaicinājumus pretendentiem uz interviju/
nākamo kārtu vai arī atbildes par konkursa rezultātiem.

prasmēm, iemaņām u.c.;
informācija par radiniekiem, bērniem un viņu dzimšanas dienām.

Prombūtnes plānošana
Dotā funkcija ir izveidota efektīvai resursu plānošanai un pārvaldībai.
Jūs ievadāt informāciju par atvaļinājumiem, komandējumiem, apmācībām, slimības lapām, kā arī par aizvietotājiem. Kā rezultātā, sistēma
automātiski pārnes nepieciešamo informāciju uz darba laika izmaiņu
reģistru, no kura attiecīgi tiks veiktas izmaiņas darba algas aprēķinā.

Personāla rīkojumi
Personāla rīkojumi tiek izmantoti, lai iegrāmatotu jebkuras izmaiņas
saistībā ar personālu – pieņemšana darbā vai atbrīvošana no tā, izmaiņas atalgojumā, darbinieka amata vai slodzes maiņa u.tml. Katram rīkojumam var izveidot Microsoft Office Word dokumenta veidni, kas ļauj
lietotājam veidot uz tās pamata jaunu dokumentu. Reģistrējot personāla rīkojumus, sistēma automātiski izveido izmaiņas darbinieka karte.

Darba aizsardzība un instruktāžas
Sistēmā ir iespējams uzturēt informāciju par darbinieka veiktajām obligātajām veselības pārbaudēm un instruktāžām. Funkcionalitāte ļauj
nodefinēt veselības pārbaužu biežumu noteiktām risku grupām, kā
arī instruktāžu biežumu pēc noteiktās tēmas. Kā rezultātā, sistēma automātiski ģenerē nākamās instruktāžas un veselības pārbaudes.

Automātiskie ziņojumi
Par svarīgiem notikumiem uzņēmumā sistēma automātiski informēs
nepieciešamos darbiniekus.
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Personāla pašapkalpošanās portāls

Jums ir iespēja pieslēgt sistēmai personāla pašapkalpošanās portālu,
kas ļauj darbiniekiem online režīmā redzēt visu nepieciešamo
informāciju par savu algu, darba grafiku, komandējumiem, kā arī iesniegt iesniegumu apstiprināšanai vai arī, nepieciešamības gadījumā,
atjaunot informāciju par sevi.
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Microsoft Dynamics NAV Algas
Precīzi un ātri algu aprēķini
Algas moduļa funkcionalitāte sniedz lietotājiem plašas iespējas veikt
darba algas uzskaiti saskaņā ar piemērojamiem LR tiesību aktiem. Tā
nodrošina visu ar atalgojumu saistīto noteikto atskaišu sagatavošanu
Valsts ieņēmumu dienestam un saikni ar EDS.
Risinājums dod iespēju veikt sekojošu aprēķinus:

Detalizēta algu uzskaite ietver:
darbs ar manīgiem algas komponentiem – dažādām piemaksām un
atvilkumiem;
atvieglojumu pārrēķins – gadījumos, kad slimības lapa ir nodota ar
kavējumu vai ir saņemta atvaļinājuma laikā;

algas darbiniekiem

virsstundu aprēķināšana dažādiem algas tipiem – atkarībā no perioda,
stundu skaita un kalendāra uzstādījumiem;

slimības nauda

plānotā un faktiskā darba laika uzskaite, un attiecīgo aprēķinu veikšana;

uzkrātas atvaļinājuma dienas

dažādas analītiskas atskaites, t.sk. automātiskās atskaites, kuras
ģenerējas atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajām
normām.

atvaļinājuma izmaksas
ienākuma nodoklis
sociālais nodoklis
avansi
dažādi ieturējumi (piemēram, alimenti)
neapliekamais minimums
atvieglojumi par apgādājamiem, invaliditāti u.c.
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Microsoft Dynamics NAV ir visaptverošs uzņēmuma resursu plānošanas ERP (Enterprise resource planning) risinājums vidējiem
un lieliem uzņēmumiem. Integrēto grāmatvedības un biznesa vadības sistēmu savā darbā ik dienas izmanto ap 65 000
uzņēmumu vairāk nekā 150 pasaules valstīs. Microsoft Dynamics NAV pilnībā atbilst Latvijas tirgus prasībām, tam ir vairāk kā 1.3
miljoni lietotāju visā pasaulē un ir pieejams vairāk kā 40 valodās.
Risinājuma pamatā ir spēcīgi uzņēmuma vadības, grāmatvedības, nodokļu uzskaites, preču, izejmateriālu plūsmas un ražošanas
pārvaldības rīki, kas lietotājiem sniedz tādas priekšrocības kā pielāgojamību, efektivitāti, drošību, pārskatāmību un dažādas analīzes iespējas.
Sistēma ir piemērota uzņēmumiem, kuri visīsākajā laikā vēlas izmantot biznesa vadības risinājuma piedāvātās priekšrocības, izvēloties ērtu un vienkāršu,
bet ar plašu funkcionalitāti apgādātu uzņēmuma resursu pārvaldības sistēmu.

Elva Baltic klienti par Microsoft Dynamics
„Risinājuma plašā funkcionalitāte ātri un ērti nodrošina visu nepieciešamo darbinieku datu analīzi
un pārskatāmu darbinieku pārvaldību, kā arī atrisina visus jautājumus, kuri saistīti ar darba laika
uzskaiti un algu aprēķiniem. Turklāt sistēmas uzturēšanas izmaksas ilgtermiņā ir zemākas nekā
citām līdzīgām sistēmām. Tās ir stabilas investīcijas nākotnē,” uzskata SIA Skonto Plan finanšu
nodaļas vadītājs Māris Valdmanis.
„Ņemot vērā lielo darbinieku skaitu un gana apjomīgo algu aprēķinu, meklējām risinājumu, kurš
spētu ilgtermiņā apmierināt mūsu vajadzības pēc nepieciešamības apkopot visus datus vienotā
sistēmā un efektīvas personāla pārvaldības. Bez tam ar tā palīdzību ir iespējams iegūt darba laika
ietaupījumu un lieliskas datu analīzes iespējas”, dalās pieredzē SIA CATA galvenā grāmatvede Anda
Maurīte.
„Algas risinājuma ieviešana mūsu uzņēmumā būtiski sakārtoja algas aprēķina uzskaiti, atbrīvoja
grāmatvedes no laikietilpīgiem rutīnas darbiem, ļaujot to darīt elastīgi un vienmēr veikt savlaicīgu
darba algas izmaksu darbiniekiem. Bez tam deva iespēju jebkurā brīdī pārredzēt visu darbinieku
datus un saņemt pārskatus vajadzīgajos griezumos,” uzskata AS Siera nams grāmatvedības nodaļas
vadītāja Egija Selga.

Par Elva Baltic
Uzņēmums Elva Baltic dibināts 2004. gadā Rīgā. Pateicoties veiksmīgajai attīstībai un augsta līmeņa
profesionāļu komandai, Elva Baltic izaudzis par vienu no nozīmīgākajiem uzņēmumiem savā nozarē. Mūsu
mērķis ir nodrošināt saviem klientiem visaugstākā līmeņa pakalpojumus, visjaunākās tehnoloģijas un vienāda
standarta servisu gan Baltijā, gan arī citās valstīs. Jūsu rīcībā ir vairāk kā 70 atsaucīgi, kompetenti Elva Baltic
speciālisti – pieredzējuši projektu vadītāji, konsultanti un programmētāji, kuriem savas rūpes un vēlmes ir
uzticējuši jau vairāk kā 350 klienti.

SIA Elva Baltic,
Robežu iela 46, Rīga, LV-1004, Latvija,
Tālr. +371 67065115,
info@elvabaltic.lv, www.elvabaltic.lv

