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AKTYN PŁACE-KADRY 
 

 
Program Aktyn Płace-Kadry jest nowoczesną aplikacją przeznaczoną do rachuby płac oraz do prowadzenia ewidencji 
kadrowej w przedsiębiorstwach i instytucjach. Przejrzystość programu zapewnia zastosowanie licznych elementów 
opisowych, pomocy kontekstowej, przykładowej bazy danych. Odpowiednie mechanizmy ułatwiają rozpoczęcie pracy 
z programem w dowolnym momencie roku kalendarzowego. Program cechuje duża elastyczność w zakresie budowy 
systemu płacowego oraz bogata funkcjonalność kadrowa. Zastosowanie nowoczesnej technologii (Microsoft SQL) 
zapewnia bezpieczeństwo oraz znacznie przyśpiesza pracę z programem w środowisku sieciowym.  
 
Program dostępny jest w dwóch pakietach funkcjonalnych. Aktyn Płace-Kadry zawiera podstawowe moduły 
funkcjonalne w zakresie ewidencji kadrowej i rachuby płac, raportowania, współpracy z programem Płatnik.  
 
Aktyn Płace-Kadry Pro przeznaczony dla średnich i większych firm oraz jednostek budżetowych, pozwala na 
prowadzenie rozbudowanych ewidencji kadrowych np. odzieży roboczej, szkoleń, rekrutacji, ocen okresowych, 
tworzenie raportów w oparciu o gromadzone dane, sporządzanie zestawień do sprawozdań GUS, zawiera dodatkowe 
narzędzia do raportowania, harmonogramowania i rozliczania czasu pracy. Ze względu na rozbudowane możliwości 
w zakresie ewidencji kadrowej, wprowadzania danych poprzez arkusze wpisowe, integracji z systemami ERP 
odpowiada potrzebom firm produkcyjnych i projektowych. Możliwość odzwierciedlenia charakteru pracy oraz 
dekretowania księgowego wynagrodzeń z podziałem na zadania, działy, rozdziały, dysponentów a także możliwość 
precyzyjnego opisu historii zatrudnienia do naliczania dodatków stażowych różnego typu czyni program atrakcyjnym dla 
instytucji budżetowych. 
 
 
 
 

Aktyn Płace-Kadry 
Standard 

 

Aktyn Płace-Kadry 
Pro 
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AKTYN PŁACE-KADRY 
STANDARD 

 
 

 PRACOWNICY 

  
Ewidencja kadrowa 
 
 
 
 
 

 
Program prowadzi rozbudowaną ewidencję kadrową pracowników. Przyjazny 
użytkownikowi interfejs umożliwia szybkie wprowadzanie do ewidencji obszernego 
zestawu danych osobowych pracownika. Te dane mogą zawierać informacje mające 
wpływ na wynagrodzenie np.: nieobecności, jak również nie mające wpływu np. członkowie 
rodziny, wykształcenie, terminy badań lekarskich, numery kont bankowych.  

 
 
Przykładowe okna ewidencji 
kadrowej: 
 
 

 



Aktyn Płace-Kadry,  RIVER Strona 4 

 
 

 
Dokumenty kadrowo-płacowe 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia zatrudnienia 

Dla każdego pracownika można stworzyć standardowe dokumenty związane 
z zatrudnieniem, takie jak: umowa o pracę (na czas określony, nieokreślony, na okres 
próbny), umowa-zlecenie, umowa o dzieło. Program pozwala również na ewidencję innych 
dokumentów kadrowo-płacowych przypisanych poszczególnym pracownikom, np. 
świadectw pracy, zaświadczeń o zarobkach, ocen okresowych, kart wynagrodzeń. 
Wszystkie dokumenty mogą być tworzone z wykorzystaniem gotowych wzorców, jednak 
mogą być również indywidualnie modyfikowane. Ponadto istnieje możliwość wczytywania 
wzorca dokumentów przygotowanego w innym edytorze tekstu oraz zapisania go do pliku 
RTF. W załączeniu do dokumentu kadrowego programu, np. świadectwa uprawnień, 
można zapisać w programie skan jego rzeczywistej postaci lub dowolny dokument innego 
formatu (MS Word, MS Excel, PDF). 
 
Na podstawie ewidencjonowanych dokumentów możliwe jest odtworzenie całej historii 
zatrudnienia pracownika w firmie. W szczególności możliwe jest precyzyjne opisanie 
historii zatrudnienia pod kątem nabywania prawa do dodatków stażowych różnego rodzaju. 
Dla każdego zdarzenia (działania merytorycznego) możliwe jest przygotowanie 
stosownego dokumentu (np. „zmiana angażu” lub „zaświadczenie o zarobkach”). 
 

Ewidencja czasu pracy – 
kalendarze 

Prowadzenie ewidencji czasu pracy w programie odbywa się przy pomocy hierarchicznie 
zdefiniowanych kalendarzy (dla firmy, poszczególnych działów i pracowników). 
Zdefiniowane kalendarze mogą być wykorzystywane przy obliczaniu składników 
wynagrodzenia. Program oferuje możliwość zbiorczego wprowadzania danych o czasie 
pracy poprzez arkusze wpisowe. Pozwala też na współpracę z systemami RCP. 
 

Urlopy Ewidencja urlopów planowanych i wykorzystanych umożliwia tworzenie planu urlopów oraz 
wydrukowanie kalendarza pracy z uwzględnieniem wykorzystanego i planowanego urlopu.  
 

Grupowanie pracowników Dzięki zastosowaniu technologii SQL znacznie prostsze i szybsze jest wyszukiwanie lub 
filtrowanie np. pracowników. Odpowiednio zdefiniowany filtr pozwala na wyświetlenie 
i wydrukowanie pracowników spełniających zadane kryteria, np. etatowi, półetatowi, na 
umowy-zlecenia, pracownicy zatrudnieni w 2008 roku, pracownicy zwolnieni przed 2008 
rokiem, urodzeni przed zadaną datą,  itd. 
Program udostępnia narzędzia do analizy danych, dostosowane do indywidualnych 
potrzeb. Definiowalne listy danych dają możliwość prezentacji danych w ujęciu 
interesującym użytkownika. Prezentowany wynik pozwala na zmiany porządku, filtrowanie, 
wgląd w dane szczegółowe, eksport danych do MS Excel. 
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ELASTYCZNA KONFIGURACJA SYSTEMU PŁACOWEGO FIRMY 

 
Elastyczność tworzenia 
systemów płacowych  
 
 
 
 
 
 
 
 
Składniki 
 
 

 
Program pozwala na tworzenie prostych systemów płacowych opartych na podstawowych 
składnikach wynagrodzenia (np. wynagrodzenie zasadnicze, premia).  
Dla większych firm zapewniono możliwość definiowania rozbudowanych systemów 
płacowych np. prowizyjnych, akordowych, godzinowych – opartych na dowolnie 
skonstruowanych składnikach wyliczanych przy użyciu funkcji, danych z kalendarza, 
innych składników.  
Program oferuje możliwość zbiorczego wprowadzania wartości  składników wynagrodzenia 
poprzez arkusze wpisowe – usprawnia to pracę w firmach o dużej liczbie zmiennych 
elementów wynagrodzenia. 
 
Każdy składnik może być dowolnie zdefiniowany i mieć inne właściwości np. czy jest 
opodatkowany, czy jest podstawą naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, czy jest 
zmniejszany proporcjonalnie do czasu pracy itd.  
 

Profile – sposoby wyliczania 
wynagrodzenia właściwe dla 
działów, stanowisk 

Zestawy składników (profile wynagrodzeń) odzwierciedlają zróżnicowanie sposobu 
obliczania płacy w zależności od charakteru pracy, typu wypłaty …. dla różnych działów, 
stanowisk, kategorii wypłat lub pracowników.  
 

Kategorie – różne sposoby 
wypłaty wynagrodzenia 
 
 
 

Program posiada predefiniowane kategorie wypłat: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, 
wypłaty z tytułu umów-zlecenia, o dzieło. Istnieje możliwość tworzenia własnych kategorii 
wypłat np. za wczasy pod gruszą, nagrody jubileuszowe, ryczałt za używanie własnego 
samochodu, trzynastka, z tytułu udziału w organach stanowiących osób prawnych, 
stypendia itd. Dla umów zleceń użytkownik dysponuje szeregiem mechanizmów 
ułatwiających realizację ich zróżnicowania pod względem naliczania składek 
ubezpieczeniowych. 
 

Wiele rodzajów list płac Listy wypłat są tworzone w obrębie kategorii. Mogą być budowane w oparciu o dowolne 
kryteria wyboru pracowników – najczęściej używanym jest przynależność do działu.  

 

 AUTOMATYCZNE NALICZANIE PŁAC 

 
Miesięczne listy płac 

 
Listy płac z tytułu umowy o pracę mogą być budowane automatycznie po uprzednim 
przygotowaniu wszystkich potrzebnych danych (składników zmiennych, absencji, …). 
Automatycznie wyliczane są wynagrodzenia za czas choroby, urlopu, zasiłki, ekwiwalenty 
za niewykorzystany urlop, odprawa dla zwalnianego pracownika itd.  
Listy dla innych kategorii mogą być konstruowane w oparciu o wskazany warunek – np. dla 
13. pensji: pracownicy którzy pracowali przez cały rok.  
Istnieje możliwość indywidualnego korygowania danych w obrębie konkretnej wypłaty. 
 
Zapewniono również możliwość rozliczania wielu rachunków dla umów cywilno-prawnych. 

 
Zapamiętywanie sposobu 
wyliczenia płac 

 
W programie zapamiętywany jest sposób wyliczenia podstaw zasiłków, wynagrodzenia za 
czas urlopu, składników wynagrodzenia. 
 

Wypłaty 
Eksport do bankowości 
elektronicznej 

Dla list płac umożliwiono sporządzanie zestawień pasków wypłat i przelewów. 
Dla każdego pracownika można określić sposób wypłaty wynagrodzenia np. część kwoty 
wypłacana przelewem (nawet na dwa rachunki bankowe) a reszta gotówką.  
Zapewniona jest współpraca z większością systemów bankowości elektronicznej. 
Ułatwieniem pracy dla kasjerów jest specyfikacja wypłaty, czyli zestawienie nominałów 
banknotów i monet do wypłat gotówkowych. 
 

Automatyczna aktualizacja 
danych 

Możliwe jest automatyczne uaktualnienie danych zmiennych w czasie np. statusu 
zatrudnienia, stażu pracy, wymiaru urlopu. 
Zapewniono automatyczne przeniesienie liczby dni urlopu zaległego z poprzedniego roku 
do wymiaru w roku bieżącym. 
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DEKLARACJE ZUS I PODATKOWE 

  
 
Deklaracje ZUS 

 
W oparciu o zawarte w programie dane obliczane są kwoty należne urzędowi skarbowemu 
i ZUS. Program obsługuje kompletny zestaw deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych 
ZUS: ZUA, ZCZA, ZCNA, ZZA, ZIUA, RCA, RZA, RSA, DRA, RMUA (miesięczne lub za 
dowolny okres np. rocznie), ZWUA, ZUS RP-7.  
 

Współpraca z Programem 
Płatnik 

Doskonała współpraca z programem Płatnik umożliwia przeniesienie wszystkich 
niezbędnych danych wymaganych przez ten program.  

Możliwość komunikacji 
z systemami PFRON i NFZ 
 

Program pozwala na komunikację z systemem SODiR, systemem informatycznym NFZ 
(zestawienie obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne).  

Deklaracje podatkowe 
 

Sporządzane są również deklaracje podatkowe: PIT-4R, PIT-11 PIT-8AR, PIT-40, PIT-R. 
Formularze podatkowe mogą być zapisywane w formie umożliwiającej ich wysłanie do US 
drogą elektroniczną. 
 

 

 
 
 

Zestawienia pomocnicze  
 
 

Na podstawie list płac sporządzane są zestawienia wypłaconych świadczeń ZUS. Zakłady 
Pracy Chronionej mogą wykorzystać zestawienia wskaźników zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych (miesięczne i roczne). 
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ZESTAWIENIA, WYDRUKI 

  
Wydruki 

 
Program oferuje bogaty pakiet standardowych wydruków i zestawień danych. Wydruki 
z programu mogą być konfigurowane. Dokumenty i zestawienia można wydrukować, 
zapisać do pliku np. PDF, MS Excel. 
 

Modyfikator wydruków 
 
 
 
 
 
Zestawienia o dowolnej 
strukturze 
 

Użytkownik może modyfikować wydruki: zmienić zawartość merytoryczną np. rozbudować 
o dodatkowe dane. Może zmienić wygląd wydruku np. kolejność czy szerokość kolumn, 
format papieru, wielkość czy krój czcionki. Mechanizmy modyfikatora wydruków są 
dostępne dla użytkownika – nie wymagają pomocy ze strony serwisu.  
 
Program umożliwia ponadto tworzenie nowych zestawień o dowolnej strukturze, 
odpowiadających potrzebom użytkownika. Wykonaniu zestawień danych może 
towarzyszyć wykres (słupkowy, kołowy, liniowy) wskazanych wielkości. 
 
Definiowalne listy danych dają możliwość prezentacji danych w ujęciu interesującym 
użytkownika. Prezentowany wynik pozwala na zmiany porządku, filtrowanie, wgląd w dane 
szczegółowe, eksport danych do MS Excel. Przykładem może być lista kosztów 
wynagrodzeń dla wybranych działów za kolejne miesiące z możliwością prezentacji 
wyników na wykresie. 
 

 

ŁATWY START, WYGODNA OBSŁUGA PROGRAMU 

  
Import danych osobowych 
z programu Płatnik 

 
Możliwe jest rozpoczęcie pracy z programem w dowolnym momencie roku – po 
uzupełnieniu odpowiednich danych. Wprowadzanie danych osobowych do programu 
można przyspieszyć stosując mechanizm automatycznego importu podstawowych danych 
kadrowych z programu Płatnik. 

Możliwość konwersji danych 
z poprzedniego systemu 
płacowego 
  

W ramach wdrożenia możliwe jest przeniesienie danych z poprzedniego systemu 
płacowego. 
 

Operacje globalne Program może wykonywać szereg operacji globalnych, takich jak jednoczesne 
wprowadzanie, modyfikowanie lub aktualizowanie danych dla wszystkich lub tylko 
wybranych pracowników.  

Uprawnienia dostępu Uprawnienia dostępu dla użytkowników można konfigurować tak aby np. pracownik 
działu kadr miał dostęp do danych kadrowych, zarówno  podstawowych  (potrzebnych 
do sporządzania list płac), natomiast nie miał wglądu do danych dotyczących 
wynagrodzeń. Użytkownik może być uprawniony do modyfikacji danych lub tylko do 
wglądu, raportowania. 
 

Pomoc kontekstowa, dane 
przykładowej firmy 

Dzięki dostępnej pomocy kontekstowej oraz możliwości korzystania z danych przykładowej 
firmy użytkownik może zapoznać się ze sposobami konfigurowania programu (np. opcje 
firmy, składniki i profile wynagrodzeń, kategorie wypłat), mechanizmami jego działania 
i sposobem obsługi. 

 
 

ROZKSIĘGOWANIE LIST PŁAC 

 
Szablon rozksięgowania 
 
 

 
Program umożliwia zdefiniowanie szablonów rozksięgowania list płac. Wprowadzony 
szablon określa konta i księgowane kwoty wraz ze wskazaniem sposobu księgowania 
(stron). Rozksięgowanie może odbywać się na indywidualne konta pracowników. Kwota 
księgowana na wskazane konto może być wyznaczana przy pomocy formuł płacowych, 
z użyciem takich elementów syntetycznych jak np. składka ZUS pracodawcy, elementy 
składki ZUS, wynagrodzenie brutto / netto.  
 
 

 



Aktyn Płace-Kadry Pro,  RIVER Strona 8 

 

  
 

 AKTYN PŁACE-KADRY PRO  
 (rozszerzony pakiet funkcjonalny)  

 
Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe 
przeznaczone dla średnich i większych firm. Pozwala na tworzenie rozbudowanych ewidencji kadrowych, zawiera 
dodatkowe narzędzia do raportowania, zestawienia do sprawozdań GUS, mechanizmy do współpracy z systemami 
ERP. Rozbudowana funkcjonalność ewidencji czasu pracy „Harmonogramowanie czasu pracy” służy do planowania 
i rozliczania czasu pracy grup pracowników. Ze względu na rozbudowane możliwości w zakresie ewidencji kadrowej, 
rozszerzone możliwości wprowadzania danych przydatne do naliczania składników wynagrodzenia akordowego, 
odpowiada potrzebom firm produkcyjnych.  
 
Dodatkowe ewidencje kadrowe umożliwiają realizowanie skomplikowanych funkcji kadrowych np. ewidencji odzieży 
roboczej, wyposażenia, systemu ocen pracowniczych, kontroli uprawnień, rekrutacji. W oparciu o gromadzone dane 
można tworzyć wyrafinowane zestawienia i analizy kosztowe.  
 
 
 

 
 

 
W niniejszym materiale opisane są rozszerzenia funkcjonalne programu Aktyn Płace-Kadry, dostępne w wersji Aktyn 
Płace-Kadry Pro. 
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 ROZBUDOWANE EWIDENCJE KADROWE 

 
 
 
Przykłady ewidencji 
kadrowych 
 
  

 
Program można rozbudować zwiększając zakres gromadzonych informacji kadrowych. 
Użytkownik może zdefiniować dowolną ilość ewidencji kadrowych, dla każdej z nich 
określić zakres gromadzonych informacji i w oparciu o nie konstruować zestawienia 
danych. Przykłady wykorzystania: 
§ Odzież robocza – kompleksowe rozwiązanie zagadnień związanych z ewidencją 

odzieży roboczej, wspomaga w zamawianiu i kontrolowaniu odzieży roboczej; 
§ Wyposażenie – ewidencja przekazanego pracownikom wyposażenia np. telefonów 

komórkowych, komputerów przenośnych, projektorów;  
§ Uprawnienia, szkolenia BHP – kontrola uprawnień do wykonywania zawodu, 

wspomaga pracę przedsiębiorstwa w zakresie rejestracji odbytych szkoleń, uprawnień 
terminowych np. do pracy na wysokości;  

Inne: Szkolenia, System ocen okresowych, Rekrutacje. 
 

Przykłady zestawień danych Przykład zestawienia pracowników, którym we wskazanym miesiącu kończy się ważność 
badań okresowych, badań uprawniających do pracy na wysokości itp.: 
 

 

 
 
 

Przykład zestawienia danych potrzebnego firmie budowlanej podczas procesu rekrutacji: 
wykaz byłych pracowników o zawodzie cieśla, murarz; którzy uzyskali odpowiednią ocenę 
z pracy (w skali od A do E co najmniej D) oraz wyrazili gotowość do ponownego 
zatrudnienia.  
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 Przykład zestawień dla firmy prowadzącej ewidencję odzieży roboczej - wykaz 
pracowników, którym należy wymienić odzież – na podstawie zestawienia można 
sporządzić zamówienie do dostawcy. 
 

 
 
 

HARMONOGRAMOWANIE CZASU PRACY 

 
 
 
Rozbudowana ewidencja 
czasu pracy 

 
Rozbudowana funkcjonalność „Ewidencja czasu pracy” służy do planowania i rozliczania 
czasu pracy grup pracowników. 
Edycja danych o czasie pracy, w tym również nieobecności, jest możliwa za 
pośrednictwem arkusza wpisowego. Dostępne jest zestawienie czasu pracy. Arkusz 
umożliwia konfigurowalną co do zakresu kontrolę zmian danych np. zatwierdzanie planu, 
blokadę zmian wstecz, ograniczone operowanie nieobecnościami. 
 

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRACY  (CENTRA KOSZTÓW) 

 
Centra kosztów 
 

 
Zasoby pracy umożliwiają stworzenie szablonu wykorzystania czasu pracy, szczególnie 
przydatnego w przypadku gdy pracownik jest przypisany równolegle do wielu działów, 
zleceń, projektów, budów. Gromadzona w ten sposób informacja może zostać 
wykorzystana do analizy kosztów, rozliczania czasu pracy i wyliczania wynagrodzeń.  
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Przykład zestawienia – 
wynagrodzenie wg grup 
zawodowych: 

 
 

 

 
 

 

ANALIZY I RAPORTY 

 
Zestawienia Ad hoc 

 
Mechanizm Zestawienia AD-HOC pozwala na szybkie sporządzenie zestawienia 
prezentującego dane o zakresie zdefiniowanym przez Użytkownika. Użytkownik określa 
zakres prezentowanych informacji poprzez wskazanie jakie pola, w jakiej kolejności mają 
tworzyć kolumny z danymi na zestawieniu. Wybór pól do zestawienia możliwy jest spośród 
dostępnych w oknie danych pracownika: Lista Pracowników, Listy Płac. W połączeniu 
z możliwością określenia kryterium wyboru pracowników Zestawienia AD-HOC dają duże 
możliwości sporządzania zestawień w celach informacyjnych i analitycznych.  
Wykonane zestawienie może być zapisane jako szablon do użycia w przyszłości bez 
konieczności ponownego wskazywania pól/kolumn. Wynik może być eksportowany do M-S 
Excel lub Open Office Calc.  
 
Przykłady zestawień: 

• zestawienie z podsumowaniem wynagrodzeń dla pracowników działu  
• pracownicy o stawce wynagrodzenia wyższej/niższej niż … .  
• daty badań okresowych pracowników działu …  
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• przebywający na zwolnieniu lekarskim powyżej … dni  
• pracownicy z ważnymi uprawnieniami SEP 

 
Definiowane tabele Program pozwala na tworzenie dedykowanych - odzwierciedlających indywidualne 

potrzeby Użytkownika - narzędzi do zaawansowanej analizy, przeglądania danych. Są to 
definiowalne listy (tabele) danych o dowolnej zawartości pozwalające w swojej konstrukcji 
na: 
Ø sortowanie rosnące i malejące dla każdej kolumny, 
Ø wyszukiwanie elementów tabeli wg wartości, 
Ø eksport do programu MS Excel – bezpośrednio z poziomu listy, 
Ø przeglądanie danych szczegółowych (pracownika lub wypłaty) z poziomu listy,  
Ø prosty w przygotowaniu wydruk zestawienia odwzorowującego listę, 
Ø wykonywanie zestawień według przygotowanych szablonów. 

 
Zestawienia o dowolnej 
strukturze blokowej 

Użytkownik ma możliwość tworzenia zestawień o dowolnej strukturze. Przykładem może 
być zestawienie pracowników niepełnosprawnych według kategorii niepełnosprawności 
bądź zestawienie kosztu wynagrodzenia dla danego działu w podziale na poszczególne 
miesiące.  
Wykonaniu zestawień danych może towarzyszyć wykres (słupkowy, kołowy, liniowy) 
wskazanych wielkości. Źródłem danych dla wykresu może być również szablon eksportu 
danych. 
Przykład: koszty wynagrodzeń dla działów za wskazany okres czasowy 
 

 

 
 
Definiowania dodatkowych pól 
informacyjnych  

Okna danych Użytkownik może uzupełnić o pola informacyjne zgodne z jego potrzebami. 
Pola informacyjne umieszczone obok pól używanych w programie stanowią źródło bieżącej 
informacji o danych związanych z realizowanymi działaniami. 
Przykład: w oknie wypłaty obok danych pracownika możemy wyświetlić historię jego 
dotychczasowych  wypłat, z możliwością wglądu w dane szczegółowe 
 
 

SPRAWOZDANIA GUS 

 
Zestawienia do sprawozdań 
GUS 

 
Program pomaga w przygotowaniu pracochłonnych sprawozdań do GUS. Generowane 
przez program Zestawienia do sprawozdań GUS skracają czas potrzebny do wypełnienia 
danymi formularzy: Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, Z-14, DG-1. Możliwe jest przenoszenie danych 
do aplikacji GUS. 
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ARKUSZE DO WPROWADZANIA DANYCH 

 
 

 

Użytkownik może kształtować zgodnie ze swoimi preferencjami wygląd każdego 
z okien do pracy z danymi (wprowadzania i modyfikacji danych). Może zmieniać 
własności graficzne (czcionka, kolor, napis) i położenie każdego pola do 
wprowadzania danych – dostosowując wygląd programu do swoich potrzeb.  

 
Dedykowane arkusze 
wpisowe 
 

 
Arkusze wpisowe zapewniają szybkie wprowadzanie danych dla grup pracowników 
z możliwością stosowania formuł wyliczeniowych, wartości domyślnych, list wyboru. Takie 
specjalne udogodnienia są szczególnie przydatne np. w dziale produkcji przy 
wprowadzaniu danych ilościowych wymaganych do wyliczania wynagrodzenia za akord lub 
w firmach wielodziałowych usprawniając proces wprowadzania danych do systemu. 
Arkusze wpisowe pozwalają na wklejanie danych skopiowanych z otwartego arkusza MS 
Excel. 
 

 

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI ERP 

 
Dekret księgowy listy płac 
 
 
 
 
Wymiana danych 

 
Współpracę z dowolnymi systemami księgowymi zapewnia możliwość zapisu dekretu 
księgowego listy płac. Dane dekretu mogą być zapisane w systemie finansowo-księgowym 
Aktyn, Sage Symfonia, T-Soft, Eurobudżet, Epicor iScala, SAP ERP lub dowolnie innym po 
uzgodnieniu warunków technicznych.  
 
Wymiana danych pomiędzy programem płacowym a systemem ERP może objąć import 
danych wymaganych do wyliczania wynagrodzeń np. akordu czy prowizji lub eksport 
danych np. potrzebnych do wyliczenia kosztu zlecenia produkcyjnego. 

 


