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ZASOBY LUDZKIE
SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową,
płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład
systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy, Płacowy oraz
Planowania. Wszystkie elementy systemu mogą pracować w układzie
wspólnym, lub każdy z elementów osobno. Program posiada system haseł
regulujący uprawnienia poszczególnych użytkowników.

KADRY
Moduł Kadry służy do prowadzenia kompletnej ewidencji kadrowej pracowników. Posiada
między innymi:
• możliwość przydziału pracowników do różnych jednostek organizacyjnych
• możliwość przydziału pracowników do różnych kont kosztów
• możliwość dowolnego przywiązania do różnych systemów wynagradzania
• kompletną ewidencję absencji wraz z możliwością wykonania kart nieobecności,
zestawień absencji oraz rozliczenia urlopów
• kalendarz ogólny oraz dowolna liczba kalendarzy pomocniczych, możliwość
przywiązania dowolnego pracownika do dowolnego kalendarza
• możliwość planowania urlopów i kontroli wykonania planu
• możliwość generowania plików zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników do Płatnika
• wbudowane zestawienia na potrzeby sprawozdań do GUS
• wbudowane zestawienia na potrzeby kontroli wskaźników zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w ZPChr
• predefinowane wydruki m.in. umowy o pracę, świadectwa pracy, PIT-12,
kwestionariusza osobowego, zaświadczeń do banku
• możliwość definiowania dowolnych wydruków specjalizowanych dla potrzeb danego
przedsiębiorstwa
• możliwość prowadzenia pomocniczych ewidencji w tym między innymi:
- historii zatrudnienia
- przeszeregowań i awansów
- wyróżnień i kar
- dodatkowych kwalifikacji
- badań kontrolnych
- badań sanitarno-epidemiologicznych
- szkolen BHP
- odzieży roboczej
- ewidencji pożyczek i poręczeń

Na podstawie prowadzonej ewidencji można planować czas wykonania, np. kolejnych badań,
koniecznych szkoleń jak również okresów wypłaty nagród jubileuszowych.

PŁACE
Moduł Płace umożliwia naliczanie wynagrodzeń w różnych systemach wynagradzania.
Program ma predefiniowane mechanizmy do liczenia wynagrodzeń dla grup:
- Administracja
- Produkcja
- Handel
- Dozorcy
- Transport
- Uczniowie
Powyższy podział nie wyczerpuje wszystkich możliwości systemu, ponieważ grupy te mogą być
definiowane dowolnie. W każdej z grup możemy ustalić dowolny sposób liczenia poszczególnych
składników. Do dyspozycji mamy grupy składników podzielone na:
- Składniki wchodzące do brutta,
- Składniki wchodzące do dopłat (np. ekwiwalent za pranie, czy wypłaty z funduszu
socjalnego)
- Potrącenia
- Zasiłki

W każdym przypadku możemy skorzystać z predefiniowanych metod wyliczania składnika, lub
ustalić własną metodę liczenia. Składniki płac mogą być ustalone jako jednokrotne (np. premia
uznaniowa), lub wielokrotne (np. składka PZU).W programie zaimplementowano oryginalny
sposób szybkiego wprowadzania składników jednokrotnych, tak aby maksymalnie przyspieszyć
wykonanie listy płac. Program umożliwia prowadzenie ewidencji akordu, prowizji handlowych czy
nadgodzin. Wprowadzono możliwość wpisania wypłaty w kwocie netto i ustalenia w który składnik
ma się wpisać wyliczona takim sposobem kwota brutto. Dane przygotowane w ewidencjach
pomocniczych są automatycznie przenoszone do głównego systemu płacowego do kart
wynagradzania pracowników. W momencie naliczania płac, automatycznie pobierane są dane z
ewidencji absencji. Program wylicza średniówki za wykorzystane urlopy oraz wynagrodzenie
chorobowe, jak również wszelkie składniki zasiłkowe. W każdym miesiącu można wykonać
wypłatę podstawową i do 4 list dodatkowych dla danego pracownika,można również wykonać
dowolną liczbę wypłat z umów zleceń.
Umowy zlecenia można wykonać dla osób będących stałymi pracownikami firmy, jak również
dla osób zewnętrznych. System umożliwia wykonanie wypłat z tytułów:
- działalność artystyczna, literacka i inna
- obowiązki społeczne i obywatelskie
- czynności biegłych i inkasentów
- udział w organach stanowiących osób prawnych
- umowy zlecenia
- umowy o dzieło
- prawa autorskie
- inne przychody
System umożliwia również:
● wykonania list płac w postaci tabelarycznej oraz indywidualnych pasków, paski zawierają
kompletne informacje zastępujące obowiązkowe wydruki RMUA
● zestawienia dowolnych składników, grup składników
● zbiorówki ogólne z wypłat
● wykonanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń o wypłaconych wynagrodzeniach
Wszelkiego rodzaju zestawienia w systemie mogą być wykonane w kontekście danej wypłaty
lub wypłat w dowolnych okresach. Noty księgowe umożliwiają wykonanie zestawień
syntetycznych i analitycznych przygotowanych dekretów oraz ich automatyczne księgowanie w
systemie F-K. System zapewnia pełną automatyzację eksportu kompletnej deklaracji RCA, RZA,
RSA i DRA do programu Płatnik, generowanie kartoteki podatkowej, generowanie kartoteki
zasiłkowej, generowanie deklaracji PIT-8/11 i 40. Automatyczne rozliczanie kwot wynikających z
deklaracji PIT-40 z poprzedniego roku.

PLANOWANIE
Moduł Planowanie umożliwia planowanie obsady stanowisk na przyszłe okresy (np.
tygodniowe), uwzględnia schemat organizacyjny przedsiębiorstwa oraz priorytety obsady
stanowisk, uwzględnia umiejętności poszczególnych pracowników, uwzględnia bieżące i
planowane absencje, umożliwia przeliczenia i korekty planu w związku ze zmianą absencji
bieżących, umożliwia automatyczne naniesienie czasu pracy w czasie ponadnormatywnym.
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