Galaxy Payroll
Η ευέλικτη εφαρμογή μισθοδοσίας
Εφαρμογή μισθοδοσίας που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους και
δραστηριότητας, καλύπτοντας οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή σύστημα αμοιβής. Το Galaxy Payroll
ενσωματώνει πολύχρονη τεχνογνωσία και εμπειρία από εκατοντάδες επιχειρήσεις, που μισθοδοτούν με εφαρμογές
της SingularLogic.

Άμεση
λειτουργία

Ταχύτατοι
υπολογισμοί

Υπολογισμός
μισθοδοσίας με ΙQ

Ασύγχρονες μαζικές
διαδικασίες

Άμεση
προσαρμογή

Η εφαρμογή διαθέτει
πρότυπη βάση
δεδομένων με έτοιμη
παραμετροποίηση, η
οποία καλύπτει όλες τις
νόμιμες περιπτώσεις
αποδοχών, κρατήσεων.
Παράλληλα, είναι εύκολη
στη χρήση της και ο
χρόνος εκπαίδευσης και
εξοικείωσης των
στελεχών σας είναι
εξαιρετικά σύντομος.

Διαθέτει ασύγχρονες &
παράλληλα
εκτελούμενες διαδικασίες
με αυτόματη αξιοποίηση
των συστημικών πόρων,
με αποτέλεσμα την
ταχύτητα στους
υπολογισμούς των
εργασιών περιόδου.

Ιστορικότητα, διακριτοί
κανόνες και
πληροφορίες
συνθέτουν τη λογική
κάθε υπολογισμού
μισθοδοσίας.
Παράλληλα, η
εφαρμογή ενημερώνει
για την εξέλιξη της
εκτέλεσης του
υπολογισμού και
αιτιολογεί τα πιθανά
προβλήματα.

Οι μαζικές διαδικασίες,
όπως ο υπολογισμός της
μισθοδοσίας, οι
ενημερώσεις στοιχείων
και οι εκτυπώσεις,
εκτελούνται στο
“παρασκήνιο”,
επιτρέποντας στο χειριστή
να εκτελεί ταυτόχρονα
άλλες ενέργειες, όπως
προβολή στοιχείων στις
λίστες και στις καρτέλες ή
ενημερώσεις στοιχείων.

Καλύπτει την εργατική
νομοθεσία με δυναμικό
τρόπο. Ο μηχανισμός
εσωτερικής οργάνωσης
που διαθέτει,
διαχειρίζεται κανόνες και
πληροφορίες που
επηρεάζουν άμεσα τον
υπολογισμό της
μισθοδοσίας, ώστε να
προσαρμόζεται
γρήγορα σε αλλαγές,
είτε αυτές επιβάλλονται
από την νομοθεσία είτε
από τον εργοδότη.

Galaxy Payroll
Software as a Service

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Με άδεια χρήσης

Τοπική εγκατάσταση

Εγκατάσταση στο Cloud

Ενημερώσεις τρίτων φορέων
Το Galaxy Payroll επεκτείνεται, μέσω των υπηρεσιών Μισθοδοσίας, αξιοποιώντας
τα πλεονεκτήματα cloud. Οι υπηρεσίες Μισθοδοσίας έχουν στόχο να προσφέρουν
μαζικές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες με άμεση προσαρμογή στις εξελίξεις,
ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την πολυπλοκότητα προσφέροντας στο χειριστή ένα
απλουστευμένο περιβάλλον εργασίας. Οι υπηρεσίες, αφορούν τις ενημερώσεις
τρίτων φορέων με αρχεία συγκεκριμένης μορφής, συγκεκριμένα:
 Μαζική δημιουργία αρχείων Ε4 - Πινάκων Προσωπικού και ηλεκτρονική υποβολή
τους στο ΟΠΣ «Εργάνη», με δυνατότητα επισύναψης του προγράμματος
εργασίας
 Μαζική δημιουργία αρχείων και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Ε3, Ε5, Ε7, Ε8, Ε9
και ηλεκτρονική υποβολή τους στο ΟΠΣ «Εργάνη», με δυνατότητα επισύναψης
σχετικών εγγράφων
 Μαζική δημιουργία αρχείου E11 – Γνωστοποίηση ετήσιων αδειών
 Ηλεκτρονική υποβολή προσωρινής δήλωσης φόρου και τελών χαρτοσήμου από
μισθωτές υπηρεσίες
 Μαζική δημιουργία αρχείου JL10 – Αρχείου ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών
 Μαζική δημιουργία αρχείων πληρωμής τραπεζών μορφής ISO 20022 xml, όπως
απαιτείται από το σύστημα πληρωμών SEPA
 Μαζική δημιουργία αρχείων και ηλεκτρονική υποβολής ΑΠΔ, ΕΤΕΑΠΕΠ, ΤΕΑΕΑΠΑΕ,
ΤΑΥΦΕ, TEAΥΦΕ, TEAYET

Πλήρες οικοσύστημα Galaxy
H πλατφόρμα Galaxy, αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών, ERP, CRM, Loyalty, Retail, Payroll, Hospitality, Β2Β, Mobile,
που υποστηρίζει την ανάπτυξη της επιχείρησή σας, καθώς είναι επεκτάσιμη & εξελίξιμη. Διαθέτει ενιαία υποδομή και
προσφέρει ενοποιημένη πληροφόρηση για στοχευμένες αποφάσεις και κοινό περιβάλλον εργασίας, ενώ παράλληλα μειώνει
τα κόστη συντήρησης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
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