Työaika, matkat ja palkat

Henkilöstönhallinta aiheuttaa tyypillisesti paljon manuaalista rutiinityötä
ja henkilöstökulujen vieminen kannattavuus- ja talousraportointiin on
työlästä. Netvisorissa kaikki tieto kulkee yhdellä syötöllä työajoista
palkanlaskentaan sekä taloushallintoon ja on reaaliaikaisesti käytettävissä
raportoinnissa.

Työaika ja matkalaskut
Yrityksille pakollinen työajanseuranta
hoituu ilman lappuja ja Excel-taulukoita.
Työntekijät pääsevät kirjaamaan
tunnit ja matkat helposti verkossa tai
mobiilikäyttöliittymässä. Kaikki kirjaukset
saadaan jo syöttövaihteessa kohdistettua
kirjauslajeihin sekä kustannuspaikoille
ja ne ovat automaattisesti käytettävissä
kannattavuus- sekä katelaskennassa.

Palkanlaskennan tehostaminen
Netvisorista löytyvät valmiit palkkamallit
tekevät palkkojen laskennasta lähes
automatisoitua. Monimutkaisetkin tarpeet
saadaan rakennettua valmiiksi muokattavien
mallien avulla, jotka nopeuttavat
palkanlaskentaa ja säästävät kustannuksia.
Kaikki palkanlaskennassa tarvittavat
henkilöstöön ja työaikaan liittyvät tiedot
löytyvät aina yhdestä paikasta.

Joustava raportointi
Työntekijöillä on aina nähtävissä omat
tunnit ja liukumat sekä palkkalaskelmat
verkkopalkkana. Yrityksen sisäisessä

laskennassa henkilökulut ovat
automaattisesti mukana. Kuukausivelvoitteet
kuten vakuutukset ja sosiaalikulut
jaksottuvat suoraan kirjanpitoon
palkanlaskennan tietojen perusteella. Näin
säästytään turhalta manuaaliselta työltä.

HYÖDYT
• Automaation tuoma ajansäästö
• Läpinäkyvyys palkansaajille
• Valmiit palkkamallit
LISÄTEHOA
• Mobiili työaikojen kirjaus
• Valmiit palkkamallit

Tietojen keruusta maksatukseen
Palkanlaskennan kuluista suuri osa muodostuu tietojen hankinnasta. Netvisorissa tämä on tehty
mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi, mikä tuo säästöjä ja vapauttaa resursseja. Monipuoliset raportit
ovat tarkasteltavissa aina suoraan järjestelmästä.

Tiedot yhdessä paikassa

Tehokas palkanlaskenta

Joustava raportointi

Palkanlaskentaan tarvittava pohjatieto
syntyy käyttäjien tekemistä tuntikirjauksista
ja matkalaskuista. Myös palkka- ja
henkilötiedot tallennetaan Netvisoriin.
Kaikki tieto on automaattisesti käytettävissä
palkanlaskennassa.

Palkanlaskennasta saadaan lähes
automaattista palkkamallien avulla.
Valmiit palkkamallit ovat käytössä kaikissa
yrityksissä. Omilla kaavoilla voidaan luoda
palkkamallit halutulla laskentalogiikalla.

Palkat ja matkakulut siirtyvät automaattisesti
raporteille ja ovat tarkasteltavissa myös
laskentakohteittain. Yrittäjä voi katsoa itse
raportteja ja avainluvut selviävät yhdellä
silmäyksellä palkanlaskennan dashboardilta.
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Nopea tiedonsyöttö

Hyödynnä automaatio

Netvisorilla hoidat tuntikirjaukset ja matkat kätevästi milloin ja mistä tahansa.
Visma Netvisor tarjoaa mobiiliominaisuudet tuntien ja matkojen kirjaamiseen.
Kuittiskanneri on ladattavissa maksutta Android ja iOS -sovelluskaupoista.

Netvisorissa palkanlaskennan rutiinityö on automatisoitu mahdollisimman
pitkälle. Järjestelmä viestii huomiota vaativista tehtävistä. Palkanlaskenta
on tehokkaampaa ja raportointi läpinäkyvää.

Ominaisuuksia

Ominaisuuksia

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Järjestelmä muistuttaa tuntikirjauksista
Tuntikirjaukset helposti puhelimella
Kätevät päiväraha- ja kilometrikorvauslaskurit
Kuitit suoraan matkalaskuille kuittiscannerilla
Tuntien ja matkalaskujen sähköinen hyväksyntä

Palkkamallit
Tuntikirjauslajit ja TES-säännöt
Palkansaajat ja palkkaperusteet
Hyväksyntäsäännöt
Henkilöstöhallinnan raportit

Palkansaajat ja
perustiedot

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Valmiit palkkamallit heti käytettävissä
Muokattavat ja kopioitavat laskentakaavat
Sähköinen palkkalaskelmien hyväksyntä
Tositteet automaattisesti kirjanpitoon
Monipuoliset integraatiomahdollisuudet

Palkkaperusteiden kerääminen
käyttöliittymässä tai rajapinnan kautta
Palkanlaskentaprosessin aloitus

Tuntikirjaukset ja
matkalaskut
Työaikatietojen syöttö
Matkalaskut
Työaikatietojen ja matkalaskujen hyväksyntä
Matkalaskujen maksaminen
Tunti- ja matkalaskujen raportointi

Palkkaperusteiden
kerääminen

Kuukausittaiset velvoitteet ja maksut
TYEL-ilmoitukset
Vuosi-ilmoitukset

Palkanlaskenta
Palkanlaskenta
Palkkalaskelmien sähköinen hyväksyntä
Palkkalaskelmien toimitus mm. verkkopalkkana
Palkkojen maksatus ja raportointi
Automaattinen kirjanpito
Sivukulujen jaksotus
Lomapalkkavelka

Viranomaisvelvoitteet
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