Folha de Pagamento

Sistema de Folha de Pagamento:
O Software de folha de pagamento é um sistema desenvolvido em
linguagem moderna, ágil e fácil de se utilizar, destinando-se ao controle de
pagamento (desde a emissão do contrato até cálculo da rescisão do
funcionário).

PARÂMETROS: Destaca-se no menu parâmetros o cadastro de unidades e
as configurações de integração contábil com o SCPI através de arquivos
XML, conforme as categorias de despesa com suporte à AUDESP. As
tabelas de previdência nacional, municipal, para aposentados e IRRF, com
flexibilidade para inclusões e alterações. A tabela de cargos com CBO
possui opção para SIPREV. Mudança de salário automático, histórico de
alterações legais do quadro de cargos e salários (este último com opção de
desfazer), útil para simulação do impacto do aumento de salário, contas e
convênios da empresa, etc.
EVENTOS: Permite a configuração de inúmeras bases de cálculo, tais
como, a soma de outros eventos, uma base fixa, uma referência salarial
diferente do salário base, entre outros. Novas opções de cálculos
posteriores ao valor encontrado e intervalo de percentual semelhante ao
mecanismo de alíquota para previdência. Parâmetros específicos para
programação de pagamento de adicionais de tempo de serviço, também
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com opção de intervalo de percentual com base na quantidade de anos e
demonstração legível do progresso do adicional no holerite.
MANUTENÇÃO: Manipulação completa de todas as informações relativas
ao trabalhador, desde a admissão até a demissão. Assistente para inclusão
de eventos fixos em massa filtrada por diversos critérios, manutenção de
eventos variáveis otimizado para lançamento de empréstimos gerando
apenas um registro, facilitando a manutenção. Importação em layout de
arquivos de convênios e empréstimos. Declarações ao INSS CAT e PPP.
Registra e manipula informações de controle dos dispositivos de avaliação
exigidos pela Emenda Constitucional nº 19 de 04/07/98. Manutenção do
movimento mensal de contribuintes autônomos para informações à SEFIP.
CÁLCULOS: Folha mensal. Adiantamento mensal. Recibo de férias com
impressão apenas das férias gozadas e abono pecuniário. Cálculo de
licença-prêmio. Folha complementar com diversas opções de apuração e
demonstração no mês desejado. Adiantamento e fechamento do 13º.
Rescisão. Complementar de rescisão.
MENSAIS: Impressão do recibo de pagamento em papel personalizado,
inclusive frente e verso, e formulário fixo de gráfica com alta velocidade em
impressoras matriciais. Folha de pagamento e resumo completo para
contabilização. Relação da previdência, IRRF e FGTS com resumo.
Geração de arquivos conforme layout para SEFIP, CAGED, SIPREV,
crédito bancário com opção para gerar grupos intercalados de divisão,
subdivisão, unidade/custeio, vínculo, entre outros. Relação de trabalhadores
que possuem um determinado evento no cadastro de fixos, eventuais ou no
movimento, com diversos filtros, agrupamentos e ordenações.
EVENTUAIS: Opção para impressão de demonstrativo de
cargos/funções/empregos entre outros arquivos e relatórios para diversos
TCE´s. Controle do PIS/PASEP desde a informação solicitada pelo banco
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até os valores a serem pagos na folha. Emissão de etiquetas
personalizadas. Gerador de relatórios entre outros.
ANUAIS: RAIS. DIRF. Informe de rendimentos. Ficha financeira por divisão,
subdivisão, unidade ou individual.
UTILITÁRIOS: Várias opções para melhor interagir com o usuário
aumentando o desempenho do departamento e módulo de backup com
agendamento.

3/3

