Launakerfi

- samhæft Microsoft Dynamics NAV
viðskiptalausnir

Launavinnslan
gerð einföld og
þægileg.
Kerfið í hnotskurn
• Sérhönnuð lausn fyrir
íslenskan markað.
• Rafræn skil á upplýsingum til
banka, lífeyrissjóða og RSK.
• Fjölbreyttar skýrslur og yfirlit
yfir skráningar starfsmanna.
• Margar víddir bjóðast til að
rýna lykilupplýsingar.
• Hægt að greiða laun í
mismunandi gjaldmiðlum.
• Engin takmörk á fjölda
kjarasamninga eða
starfsmanna.
• Sjálfvirkur útreikningur
orlofsskuldbindinga.
• Sjálfvirkur útreikningur álags
og réttinda.

Upplýsingar

Launakerfi Wise gerir fyrirtækjum kleift að halda utan um
launaútreikninga á einfaldan og aðgengilegan hátt.
Lausnin er sérhönnuð fyrir íslenskan markað og hentar öllum
stærðum og gerðum fyrirtækja. Hægt að reikna og greiða laun í
mismunandi gjaldmiðlum. Engin takmörk eru á fjölda kjarasamninga
eða starfsmanna.

Bókast beint í fjárhag
Launakerfi Wise er fullkomlega samhæft öðrum kerfiseiningum
Dynamics NAV og bókast laun því beint í fjárhag að launakeyrslu
lokinni. Hægt er að lesa inn og taka út færslulista við mánaðarlega
vinnslu launa.

Einföld rafræn samskipti
Þægilegt er að skila iðgjöldum til lífeyrissjóða, stéttarfélaga,
upplýsingum til banka og launamiðum til RSK þar sem öll samskipti
eru rafræn.

Virkt upplýsingakerfi
Fjölbreyttar skýrslur og úttak á skjá auðvelda aðgang að lykilupplýsingum launþega, fjarvistarskráningum, veikindum og fl. og
hægt er að vinna með margar víddir.

Tenging við önnur kerfi Wise
Launakerfið getur tengst öðrum kerfum Wise, þar með talið Starfsmannakerfi Wise, og gefur það kost á að samhæfa utanumhald og
upplýsingar um starfsmenn fyrirtækisins.

Viðskiptalausnir Wise

Við tökum vel á móti
þér í Borgartúni 26 4.
hæð og Hafnarstræti
93-95, Akureyri.

Viðskiptalausnir Wise eru þróaðar í Microsoft Dynamics NAV, einu mest
selda bókhaldskerfi í heiminum í dag.

Nánari upplýsingar veitir söludeild
Wise í síma: 545 3200 eða í
tölvupósti: sala@wise.is

Lausnirnar bjóða upp á einfaldari samskipti við banka, birgja og
hlutaðeigandi aðila og gefa góða yfirsýn yfir bókhald og rekstur í
notendavænu vinnuumhverfi.

www.wise.is

Hægt er að bæta við nýjum lausnum eftir því sem reksturinn stækkar.

Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
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