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Palkanlaskenta
Ohjelmisto palkkahallintoon
UNES-Palkanlaskenta
UNES-Palkanlaskentaohjelmistolla palkkojen
laskeminen ja maksatus onnistuu helposti. Kun
on kerran syöttänyt perustiedot, on itse palkkojen
laskeminen nopeaa. Riittää että syöttää muuttuvat
palkat, kuten tuntipalkat ja kustannuskorvaukset,
sillä vakiopalkat (kuukausipalkat, luontoisedut jne.)
ja vakiopidätykset ( ennakonpidätykset, TyELmaksut, ay-maksut jne.) ohjelmisto laskee automaattisesti vakiopalkkojen kirjaus – toiminnolla.
Palkkojen kirjaamisen jälkeen ovat kaikki
palkkakauden raportit vapaasti tulostettavissa.
Palkat voi viedä maksatusta varten konekieliseen
tiedostoon tai tulostaa niistä palkanmaksulistan
pankkia varten.

Paljon hyviä
ominaisuuksia:
• Monipuolinen ohjelmisto
• Selkeä ja helppokäyttöinen
• Moniyritys- ja verkkoversiot
• Käyttöoikeuksien määrittely
eri käyttäjille
• Tunti- ja kuukausipalkat
• Lomapalkat
• TyEL kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset
• Tyvi-ilmoitukset
• Matalapalkkatukilaskuri ja ilmoitukset
• Omat tilastot
• Omat raportit
• Palkanmaksuaineisto
• Microsoft Access -tietokanta
• Liitännät Exceliin ja Wordiin

Vuodenvaihteen raporteista/ilmoituksista muodostetaan tiedostot helposti, jotka lähetetään
Tyvi-palvelun kautta ao. viranomaiselle. Automaattisesti saatavia tulosteita ovat mm. verottajan vuosi-ilmoitus, jonka voi tulostaa myös
rajoitetusti verovelvollisille. Lisäksi saadaan TyELvuosi-ilmoitus ja palkansaajalle tulostettava
yhteenveto mm. vuoden aikana maksetuista palkoista ja pidätetyistä ammattiyhdistys- ja eläkemaksuista.
Ohjelmistossa mitään tietoja ei lukita, joten
palkkoja pääsee korjaamaan missä vaiheessa
tahansa.

Ohjelmisto palkkahallintoon
Ominaisuudet
OHJELMISTO
UNES Oy on kehittänyt palkanlaskentasovelluksia vuodesta 1984 lähtien. Kokeneet palkanlaskennan ammattilaiset yhdessä käyttäjien kanssa ovat
suunnitelleet ohjelmiston.

LIITTYMÄT MUIHIN
OHJELMISTOIHIN

• TyEL-vuosi- ja kuukausi-ilmoitus

Joustavan Access -tietokannan
ansiosta tulosteita voidaan siirtää esim.
Microsoft Wordiin tai Exceliin omaa
käsittelyä varten.

• Ay-maksut ja -tilityssummat
• TT:n palkkatilasto

Ay- ja TT-raportit:

TUKIPUHELIN

PALKANLASKENTA

TULOSTEET

Ohjelmistossa on paljon työtä säästäviä
toimintoja, esimerkiksi:

Perustietojen tulosteet:

0600-15200 1,95 e / min + pvm

• Henkilöluettelo ja -kortit
• Osoitetarrat
• Kirjanpidon tili- ja Palkkalajiluettelo

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

Palkkaraportit:

Windows XP / Vista / 7 / 8
2003 Server->

• Palkkakausien automaattinen luonti
• Vakiopalkkojen ja vakiopidätysten
automaattinen laskenta
• Pankkiohjelmalla lähetettävän
palkanmaksutiedoston
muodostaminen
• Työnantajasuoritusten ja TyEL-tilitystiedoston lähettäminen Tyvipalvelun kautta
• Palkkojen koneellinen siirto kirjanpitoon, myös eriteltynä kustannuspaikoittain
• Muutokset laskettuihin palkkoihin
vaivatonta, mitään palkkakauden
päätösajoa ei ole.
• Tilastojen täsmääminen helppo
suorittaa, esim. otettaessa ohjelmisto
kesken vuotta käyttöön.

TILASTOT
Ohjelmisto sisältää kaikki tarvittavat
tilastot palkkakausi-, kuukausi-, ¼vuosi-, vuosi- ja loma-vuosiraportteja
varten. Lisäksi käyttäjä voi määritellä
yrityksen omia tilastoja, esim.
pekkaspäivien seurantaa varten.

• Palkkaerittelyt (Palkkapussit)
• Palkkalista ja Tarkistuslista
• Palkkatapahtumat ja -kortit
• Palkanmaksulista
• Kirjanpidon tilierittely
• Palkkalaskelmat ja -todistukset
• Lomapalkat ja Lomapalkkalaskelmat
• Palkat työnumeroittain
• Tunnit Parake-ryhmittäin
• Ylityötunnit
• Lisäksi käyttäjä voi määritellä ja
tulostaa omia raporttejaan henkilöiden perustiedoista, tilastoista
ja palkkasummista.
Vero- ja eläkeraportit:
• Työnantajasuoritukset
• TyEL – palkkailmoitus ja tilityssummat
• Verottajan vuosi-ilmoitus, sisältäen
rajoitetusti verovelvollisten erittelyn
(lähinnä omaan käyttöön)

Ma – pe klo 8 – 16

LAITTEISTOVAATIMUKSET
Vähintään 300 MHz:n prosessori
(suositus >300 MHz)
Keskusmuistia vähintään 128 Mt
(suositus >128 Mt)
Levytilaa 100 Mt + 2 Mt / yritys
CD-asema, Laser-tulostin
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