Sistema Folha de Pagamento
O sistema de folha de pagamento foi desenvolvido de forma a minimizar
o trabalho do setor de RH, em sua parte mais burocrática, ou seja a folha
de pagamento. A digitação é mínima, pois somente os dados de exceção
serão digitados. Se houver o ponto eletrônico implantado, então
praticamente não haverá digitação.
O sistema atende toda a legislação no que se refere a cálculos, bem
como o envio para vários órgãos governamentais das informações
mensais e anuais, bem como o envio ao banco do arquivo eletrônico para
depósito de salários e demais verbas para cada funcionário.
Novidades do Sistema

Resultado do cálculo da folha de pagamento

Resumo da folha de pagamento

Itens de Proventos e descontos

Tabela para cálculos

Possibilidade de simulação de vários cálculos, facilitando as previsões
financeiras.
Cálculos de rescisões e férias praticamente sem digitação.
Todos relatórios em diversas ordens de apresentação.
Subdivisão das informações por filiais e centros de custo.
Emissão de fichas de registro de empregados (DRT) de forma
eletrônica, substituindo as fichas preenchidas manualmente.
Documentação da admissão emitida automaticamente.

Cadastro de funcionários

Cálculo da folha de pagamento
Visualização imediata do cálculo da folha de pagamento, com dados
digitados ressaltados.
Visualização imediata da totalização por eventos inclusive com a
quantidade de funcionários participantes.
O cálculo é realizado obedecendo a parâmetros que o próprio usuário
cria nos cadastros de itens de proventos e descontos e na tabela para
cálculo.
O cálculo envolvendo horas poderá ser tanto em hora relógio como em
hora centesimal.
O cálculo de dias de DSR poderá ser demonstrado em separado ou
incluído nas horas trabalhadas.
O cálculo de horas/dias trabalhadas levará em conta automaticamente
os dias em que o funcionário por ventura esteve no gozo de férias ou
possível afastamento.
Quando o total de descontos for maior que o total dos proventos, será
calculado um ‘estouro de descontos’ para que o total líquido a receber
seja zerado, sendo este valor automaticamente descontado no mês
seguinte.

Cadastro de funcionários
Com todos elementos a ele pertinentes, tais como:
. dependentes, com informações de planos de saúde, seguros de
vida, etc.
. utilização de vale transporte, com utilização dos vários
percursos e suas quantidades diárias.
. verbas de proventos e descontos para cálculos automáticos
obedecendo um período de tempo determinado.
. posição de férias bem como suas médias nos dois períodos
aquisitivos e do 13.salário,
. escolaridade curricular, extra curricular, cursos internos e
externos patrocinados pela empresa.
. base de dados para emissão eletrônica da ficha de registro
da DRT.

Cálculo de rescisões

Cálculo de rescisões
Cálculo totalmente automático obedecendo as várias verbas rescisórias,
a depender do motivo do desligamento.
Emissão da TRCT, salário desemprego, geração de arquivo texto para
exportar para a GRRF da Caixa Econômica Federal.
Atualização automática do ‘status’ do funcionário para que não seja
levando em conta para outros cálculos no futuro.

Dependentes

Verbas automáticas

Férias

Médias para férias e décimo terceiro salário
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Importa/Exporta dados

Importa/Exporta Dados
Importa e exporta dados do
sistema para diversas atividades,
tanto legais como gerenciais.
Esta prevista a exportação de
dados para atender as resoluções
da IN-86, bem como a MANAD
da Super Receita.
A
integração
com
a
contabilidade, se não for com
nosso sistema, será criado arquivo
texto com seu ‘lay-out’.
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Sistema Folha de Pagamento
Conteúdo técnico do sistema
. Cadastros de:

. Empresa;
. Filiais;
. Bancos;
. Centros de Custo;
. Sindicatos;
. Jornada;
. Feriados e Compensações;
. Funções e Salários;
. Itens de proventos e descontos;
. Percursos de Vale transporte;
. Planos de saúde;
. Planos de seguros;
. Tabela para cálculos;
. Funcionários com:
. Dependentes;
. Utilização de vale transporte;
. Utilização de plano de saúde;
. Utilização de plano de seguros;
. Escolaridade formal e extra-curricular;
. Médias salariais (de dois períodos para
cálculo de férias e 13.salário);
. Ficha financeira;
. Pró-Labore;
. Autônomos.
Movimento:
. Movimento mensal (exceções: horas extras, etc);
. Férias;
. Rescisões.
Ficha de Registro de Empregado (DRT)
. Ficha eletrônica em substituição a manual.
Processamento:
. Calculo do adiantamento salarial;
. Calculo do salário mensal;
. Calculo do décimo terceiro salário;
. Calculo do pró-labore;
. Calculo de autônomos;
. Calculo do PLR (Participação dos lucros e resultados);
. Calculo do Vale Transporte;
. Calculo de férias;
. Calculo de rescisões.

Relatórios:
. De todos os cadastros mencionados em diversas
ordens de apresentação;
. Recibo de pagamento do adiantamento salarial;
. Recibo de pagamento do salário mensal;
. Recibo de pagamento do décimo terceiro salário;
. Recibo de pagamento do PLR;
. Folha do adiantamento de salário;
. Folha de pagamento do salário mensal;
. Folha do décimo terceiro salário;
. Folha do PLR;
. Detalhes da guia de recolhimento do INSS;
. Guia de recolhimento do INSS (GPS);
. Detalhes da guia de recolhimento do FGTS;
. Resumo da folha por centros de custo;
. Detalhe da provisão de férias por centros de custo;
. Resumo da provisão de férias por centros de custo;
. Aviso de férias;
. Recibo de pagamento de férias;
. Limite para concessão de férias;
. Ficha financeira;
. Relação bancária;
. Contratos, declarações para funcionários admitidos;
. Rescisões;
. Termo de rescisão do contrato de trabalho (TRCT);
. Salário desemprego (SD);
. Guia de recolhimento rescisório do FGTS (GRFC);
. Informe anual dos rendimentos e retenção do
imposto de renda;
Exportação de dados
. Para bancos (depósito em c/c do funcionário);
. Para CEF (SEFIP – FGTS);
. CAGED;
. DIRF;
. RAIS;
. Dados para integração com a contabilidade;
. Diversos dados para planilhas Excel.
Importação de dados
. Dados do ponto eletrônico.

Nosso corpo técnico está habilitado para o desenvolvimento dos mais diversos softwares customizados para atender as suas
necessidades específicas e as diversas peculiaridades de mercado: industrial, comercial e serviços, bem como nos seus respectivos
departamentos: administrativo, financeiro, contábil, pessoal, jurídico, auditoria, livros fiscais, PCP (Planejamento e Controle da
Produção), necessidades de materiais, budget, PDV (Ponto de Venda), através de soluções ERP (Enterprise Resource Planning Ferramenta que Integra todos os Departamentos) e CRM (Customer Relationship Management - Gerenciar Relacionamento com o
Cliente) que podem ser adquiridos em módulos ou de forma integral.
Atuamos com vasta experiência na área de TI proporcionando aos clientes as mais diversas aplicabilidades como: consultoria,
estudo de viabilidade, arquitetura, análise, banco de dados, desenvolvimento, programação e implantação, nas plataformas desktop,
web e móbile.
Sendo assim, nos oferecemos para a realização satisfatória do serviço e no momento, apresentamos protestos de estimo apreço.
Atenciosamente
BAUERNET
www.bauernet.com.br
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