
© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Quatra Max 
Personel

wersja 3.04.02.000





3Spis treści

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Spis treści

Przewodnik po aplikacji 14
................................................................................................................................... 141 Uruchomienie aplikacji 

................................................................................................................................... 152 Praca aplikacji 

................................................................................................................................... 153 Standard interfejsu użytkownika 

......................................................................................................................................................... 16Elementy graficzne aplikacji 

......................................................................................................................................................... 23Sortowanie 

......................................................................................................................................................... 24Filtrowanie i wyszukiwanie 

......................................................................................................................................................... 27Drukowanie 

................................................................................................................................... 284 Pomoc kontekstowa 

Kadry 29
................................................................................................................................... 291 Podstawowe słowniki modułu Kadry 

......................................................................................................................................................... 29Dane firmy 

......................................................................................................................................................... 37Miejsca powstawania kosztów 

......................................................................................................................................................... 38Miejscowości 

......................................................................................................................................................... 39Wykształcenie 

......................................................................................................................................................... 41Rodzaj stażu 

......................................................................................................................................................... 42Flaga stażu 

......................................................................................................................................................... 43Rodzaj szkolenia 

......................................................................................................................................................... 45Rodzaj absencji 

......................................................................................................................................................... 50Kalendarz pracy: cykle 

......................................................................................................................................................... 54Kalendarz pracy: święta 

......................................................................................................................................................... 55Rodzaj zmiany 

......................................................................................................................................................... 57Rodzaj schorzenia 

......................................................................................................................................................... 57Przyczyna schorzenia 

......................................................................................................................................................... 58Schorzenia 

......................................................................................................................................................... 59Organ orzekający 

......................................................................................................................................................... 59Grupy składników stałych 

................................................................................................................................... 602 Definiowanie struktury organizacyjnej 

......................................................................................................................................................... 61Dodawanie jednostki organizacyjnej 

......................................................................................................................................................... 71Poprawianie danych jednostki organizacyjnej 

......................................................................................................................................................... 71Usuwanie jednostki organizacyjnej 

......................................................................................................................................................... 72Likwidowanie jednostki organizacyjnej 

......................................................................................................................................................... 73Dodatkowe dane tabelaryczne jednostki 

......................................................................................................................................................... 74Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych jednostki 

......................................................................................................................................................... 75Raport Struktura organizacyjna na dzień 

......................................................................................................................................................... 76Raport Etatyzacja 

................................................................................................................................... 773 Definiowanie podstawowej struktury zatrudnienia 

......................................................................................................................................................... 78Dodawanie elementu struktury zatrudnienia 

......................................................................................................................................................... 81Poprawianie danych elementu struktury zatrudnienia 

......................................................................................................................................................... 81Usuwanie elementu struktury zatrudnienia 

................................................................................................................................... 824 Definiowanie przekrojów zatrudnienia 



Quatra Max - Personel4

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

......................................................................................................................................................... 83Dodawanie nowego przekroju zatrudnienia 

......................................................................................................................................................... 83Poprawianie danych przekroju zatrudnienia 

......................................................................................................................................................... 84Usuwanie przekroju zatrudnienia 

......................................................................................................................................................... 84Definiowanie struktur przekrojów zatrudnienia 

................................................................................................................................... 865 Obsługa kartoteki pracowników 

......................................................................................................................................................... 90Zatrudnienie 

......................................................................................................................................................... 112Anulowanie zatrudnienia 

......................................................................................................................................................... 113Zwolnienie 

......................................................................................................................................................... 119Anulowanie zwolnienia 

......................................................................................................................................................... 121Przeszeregowanie 

......................................................................................................................................................... 128Przeszeregowanie grupy pracowników 

......................................................................................................................................................... 131Anulowanie przeszeregowania 

......................................................................................................................................................... 133Zatrudnienie na macierzyńskim 

......................................................................................................................................................... 137Dodatkowe dane tabelaryczne 

......................................................................................................................................................... 149Edycja danych pracownika 

......................................................................................................................................................... 257Klasyfikacja budżetowa 

......................................................................................................................................................... 260Dokumenty kadrowe 

......................................................................................................................................................... 261Kartoteka zarobkowa 

......................................................................................................................................................... 265Raporty z kartoteki zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 267Zestawienia GUS 

................................................................................................................................... 2696 Obsługa kartoteki współpracowników 

......................................................................................................................................................... 272Dodawanie nowej umowy 

......................................................................................................................................................... 287Wydruk umowy 

......................................................................................................................................................... 290Anulowanie umowy 

......................................................................................................................................................... 290Dodatkowe dane tabelaryczne 

......................................................................................................................................................... 296Edycja danych współpracownika 

................................................................................................................................... 3387 Obsługa zagadnień dotyczących dyscypliny pracy 

......................................................................................................................................................... 340Automatyczny podział absencji 

......................................................................................................................................................... 341Absencje 

......................................................................................................................................................... 349Dyscyplina pracy 

......................................................................................................................................................... 351Limity i korekty 

......................................................................................................................................................... 353Przeniesienie niewykorzystanego limitu url. wyp. na aktualny etat 

......................................................................................................................................................... 358Przeliczanie urlopów 

......................................................................................................................................................... 359Planowanie absencji 

......................................................................................................................................................... 362Absencje płac 

......................................................................................................................................................... 362Rejestr wstępny absencji 

......................................................................................................................................................... 366Wnioski urlopowe 

................................................................................................................................... 3678 Obsługa kartoteki szkoleń 

......................................................................................................................................................... 368Dodawanie nowych szkoleń 

......................................................................................................................................................... 371Operacje na wprowadzonych szkoleniach 

......................................................................................................................................................... 372Ankietowanie szkoleń 

................................................................................................................................... 3739 Obsługa dokumentów zgłoszeniowych ZUS ubezpieczonych 

......................................................................................................................................................... 374Generowanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS 

................................................................................................................................... 37810 Obsługa kalendarza pracy 

......................................................................................................................................................... 380Dodawanie nowego kalendarza pracy 

................................................................................................................................... 38711 Obsługa harmonogramu pracy 

......................................................................................................................................................... 389Kalendarz godzinowy osobowy 



5Spis treści

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

......................................................................................................................................................... 390Kalendarz standardowy osobowy 

......................................................................................................................................................... 391Sprawdzenie poprawności definicji kalendarza 

......................................................................................................................................................... 391Zatwierdzenie kalendarza 

......................................................................................................................................................... 391Anulowanie zatwierdzenia kalendarza 

......................................................................................................................................................... 391Blokowanie kalendarzy pracy 

................................................................................................................................... 39312 Obsługa kartoteki BHP 

......................................................................................................................................................... 399Obsługa słownika Grupa odzieży roboczej 

......................................................................................................................................................... 403Obsługa słownika Odzież BHP 

......................................................................................................................................................... 406Edycja danych BHP pracownika/współpracownika 

......................................................................................................................................................... 410Generowanie dokumentu wydania odzieży BHP 

......................................................................................................................................................... 412Generowanie dokumentu zwrotu odzieży BHP 

......................................................................................................................................................... 413Filtrowanie 

................................................................................................................................... 41413 Obsługa kartoteki danych medycznych 

......................................................................................................................................................... 415Dane personalne 

......................................................................................................................................................... 416Dane ZUS 

......................................................................................................................................................... 417Wykształcenie 

......................................................................................................................................................... 418Adresy 

......................................................................................................................................................... 419Badania lekarskie 

......................................................................................................................................................... 420Dyscyplina pracy 

......................................................................................................................................................... 420Edycja danych medycznych 

......................................................................................................................................................... 427Filtrowanie 

......................................................................................................................................................... 427Skierowania 

................................................................................................................................... 45214 Obsługa kartoteki wojskowej 

......................................................................................................................................................... 452Dodawanie danych wojskowych 

................................................................................................................................... 45315 Kartoteka osób 

................................................................................................................................... 45416 PPK 

......................................................................................................................................................... 454Dane identyfikacyjne jednostki - zakładka PPK 

......................................................................................................................................................... 455Dane firmy - zakładka PPK 

......................................................................................................................................................... 459Kartoteka Uczestnicy PPK 

......................................................................................................................................................... 465Parametr konfiguracyjny 

......................................................................................................................................................... 466PPK na Portalu pracownika 

......................................................................................................................................................... 467Integracja z systemem iPPK 

................................................................................................................................... 47117 Elektroniczna dokumentacja pracownicza 

......................................................................................................................................................... 471Zakładka Dokumentacja prac. 

......................................................................................................................................................... 473Typy dokumentów dokumentacji pracowniczej 

......................................................................................................................................................... 474Kartoteka Elektroniczna dokumentacja pracownicza 

......................................................................................................................................................... 485Ewidencja dokumentacji pracowniczej w kontekście pracownika 

......................................................................................................................................................... 488Załączniki multimedialne dokumentacji pracowniczej 

......................................................................................................................................................... 488Parametry konfiguracyjne 

Płace 489
................................................................................................................................... 4891 Planowanie wynagrodzeń 

................................................................................................................................... 4892 Podstawowe słowniki modułu Płace 

......................................................................................................................................................... 489Ciągi autonumeracji personelu 

......................................................................................................................................................... 489Formuły absencji 

......................................................................................................................................................... 491Formuły podstaw świadczeń 

......................................................................................................................................................... 492Tytuł składnika stałego 



Quatra Max - Personel6

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

......................................................................................................................................................... 493Składniki globalne 

......................................................................................................................................................... 495Składniki płac 

......................................................................................................................................................... 496Formuły składników 

......................................................................................................................................................... 498Grupy premiowe 

......................................................................................................................................................... 498Szablony arkuszy premiowych 

......................................................................................................................................................... 500Umowa rodzaj 

......................................................................................................................................................... 501Szablony list płac 

......................................................................................................................................................... 504Banki 

................................................................................................................................... 5043 Definiowanie składników globalnych 

......................................................................................................................................................... 505Dodawanie składnika globalnego 

......................................................................................................................................................... 506Usuwanie składnika globalnego 

......................................................................................................................................................... 506Przywracanie nieaktywnego (usuniętego) składnika globalnego 

......................................................................................................................................................... 506Poprawianie składnika globalnego 

......................................................................................................................................................... 507Drukowanie słownika Składniki globalne 

................................................................................................................................... 5074 Definiowanie stałych składników płac 

......................................................................................................................................................... 507Dodawanie nowego składnika stałego do słownika 

......................................................................................................................................................... 508Usuwanie składnika stałego ze słownika 

......................................................................................................................................................... 509Przywracanie nieaktywnego (usuniętego) składnika stałego 

......................................................................................................................................................... 509Poprawianie składnika stałego 

......................................................................................................................................................... 509Drukowanie słownika Tytuł składnika stałego 

......................................................................................................................................................... 509Dodawanie składnika stałego dla pracownika 

................................................................................................................................... 5105 Definiowanie składników płacowych 

......................................................................................................................................................... 511Dodawanie składnika płac 

......................................................................................................................................................... 513Usuwanie składnika płac 

......................................................................................................................................................... 513Poprawianie składnika płac 

......................................................................................................................................................... 513Przeglądanie składnika płac 

......................................................................................................................................................... 513Drukowanie słownika Definicje składników płacowych 

................................................................................................................................... 5136 Klasyfikacja budżetowa składnika 

......................................................................................................................................................... 514Wyświetlenie szczegółów klasyfikacji budżetowej 

......................................................................................................................................................... 515Dodawanie klasyfikacji budżetowej 

......................................................................................................................................................... 516Modyfikacja klasyfikacji budżetowej 

......................................................................................................................................................... 516Usuwanie klasyfikacji budżetowej 

................................................................................................................................... 5177 Definiowanie formuł naliczania składników płacowych 

......................................................................................................................................................... 517Dodawanie definicji formuły składnika płac 

......................................................................................................................................................... 520Usuwanie definicji formuły składnika płac 

......................................................................................................................................................... 520Poprawianie definicji formuły składnika płac 

......................................................................................................................................................... 521Przeglądanie definicji formuły składnika płac 

......................................................................................................................................................... 521Drukowanie formuły wybranego składnika płac 

................................................................................................................................... 5218 Obsługa list płac 

......................................................................................................................................................... 523Definiowanie szablonów list płac 

......................................................................................................................................................... 528Obsługa list płac funduszu płac 

......................................................................................................................................................... 528Obsługa cyklu życia listy płac 

......................................................................................................................................................... 536Grupowe dodanie pracowników do listy 

......................................................................................................................................................... 537Przygotowanie listy 

................................................................................................................................... 5529 Korekta list płac 

................................................................................................................................... 55310 Wyrównania 

................................................................................................................................... 55311 Obsługa list płac funduszu bezosobowego 



7Spis treści

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

......................................................................................................................................................... 555Definiowanie rodzajów umów cywilno-prawnych 

......................................................................................................................................................... 558Obsługa cyklu życia listy płac 

......................................................................................................................................................... 564Grupowe dodanie umów do listy 

......................................................................................................................................................... 565Przygotowanie listy 

................................................................................................................................... 57012 Realizacja raportów z list płac 

......................................................................................................................................................... 570Lista płac 

......................................................................................................................................................... 575Stopień realizacji 

......................................................................................................................................................... 575Raporty z list płac 

................................................................................................................................... 57813 Obsługa arkuszy premiowych 

......................................................................................................................................................... 578Definiowanie szablonów arkuszy premiowych 

......................................................................................................................................................... 580Generowanie arkuszy premiowych 

................................................................................................................................... 58814 Obsługa kartoteki podstaw świadczeń 

......................................................................................................................................................... 592Dodawanie podstawy świadczenia 

......................................................................................................................................................... 592Edycja podstawy świadczenia 

......................................................................................................................................................... 596Usuwanie podstawy świadczenia 

......................................................................................................................................................... 597Zatwierdzenie/anulowanie zatwierdzenia podstawy 

......................................................................................................................................................... 597Rozliczenie absencji 

......................................................................................................................................................... 599Drukowanie danych 

................................................................................................................................... 59915 Kartoteka zasiłkowa 

................................................................................................................................... 60116 Przelewy 

......................................................................................................................................................... 602Wykonanie raportu z wykazem przelewów 

......................................................................................................................................................... 603Generowanie przelewów wypłat, obciążeń komomrniczych z list płac 

......................................................................................................................................................... 610Przelewy grupowe 

................................................................................................................................... 62917 Przelewy grupowe 

......................................................................................................................................................... 629Definiowanie kontrahenta (odbiorcy) 

......................................................................................................................................................... 632Ustawienia odbiorców przelewów z list płac 

......................................................................................................................................................... 643Generowanie grupowych przelewów z list płac 

......................................................................................................................................................... 647Eksportowanie pliku do banku 

................................................................................................................................... 64918 Definiowanie instrukcji dekretacji 

......................................................................................................................................................... 649Opracowanie założeń do dekretowania list płac 

......................................................................................................................................................... 652Zakładanie instrukcji dekretacji 

................................................................................................................................... 65419 Przygotowanie listy płac do dekretacji 

................................................................................................................................... 65620 Tworzenie dekretów 

................................................................................................................................... 66221 Dokumenty rozliczeniowe ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA) 

......................................................................................................................................................... 664Definiowanie dokumentów rozliczeniowych ZUS 

......................................................................................................................................................... 677Generowanie dokumentów rozliczeniowych ZUS 

................................................................................................................................... 68022 Dokumenty elektroniczne 

......................................................................................................................................................... 681Wymagania specjalne dotyczące modułu dokumentów elektronicznych 

......................................................................................................................................................... 681Wygenerowanie e-deklaracji PIT-11 

......................................................................................................................................................... 686Wygenerowanie e-deklaracji PIT-40 

......................................................................................................................................................... 689Wygenerowanie e-deklaracji PIT-4R 

......................................................................................................................................................... 691Wygenerowanie e-deklaracji PIT-8AR 

......................................................................................................................................................... 692Wygenerowanie e-deklaracji PIT-8C 

......................................................................................................................................................... 694Wygenerowanie e-deklaracji IFT-1 

......................................................................................................................................................... 697Wyświetlanie wygenerowanych dokumentów elektronicznych 

......................................................................................................................................................... 698Obsługa kartoteki dokumentów elektronicznych 



Quatra Max - Personel8

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

................................................................................................................................... 71923 Obsługa mechanizmu raportów płacowych 

......................................................................................................................................................... 720Dodanie raportu 

......................................................................................................................................................... 720Poprawianie danych nagłówkowych raportu 

......................................................................................................................................................... 721Usuwanie raportu 

......................................................................................................................................................... 721Definiowanie pozycji raportu 

Karty pracy 723
................................................................................................................................... 7251 Podstawowe słowniki modułu Karty pracy 

......................................................................................................................................................... 725Jednostki miary 

......................................................................................................................................................... 726Grupy jednostek pracy 

......................................................................................................................................................... 728Jednostki pracy 

......................................................................................................................................................... 733Kody projektów 

......................................................................................................................................................... 734Miejsca powstawania kosztów (MPK) 

......................................................................................................................................................... 735Zlecenia 

................................................................................................................................... 7362 Definiowanie szablonów list zarobkowych 

......................................................................................................................................................... 738Dodanie szablonu listy zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 741Edycja szablonu listy zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 741Usunięcie szablonu listy zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 741Aktywacja szablonu listy zarobkowej 

................................................................................................................................... 7413 Obsługa kartoteki dokumentów zarobkowych 

......................................................................................................................................................... 743Lista zarobkowa zawierająca grupowe karty pracy 

......................................................................................................................................................... 745Lista zarobkowa zawierająca osobowe karty pracy 

......................................................................................................................................................... 747Dodanie listy zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 747Edycja nagłówka listy zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 748Dodanie pracownika do listy zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 750Usunięcie pracownika z listy zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 750Usunięcie listy zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 750Zamknięcie listy zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 750Otwarcie zamkniętej listy zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 751Grupowe dodanie pracowników do listy zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 752Grupowe usunięcie pracowników z listy zarobkowej 

......................................................................................................................................................... 753Zatwierdzenie listy zarobkowej 

................................................................................................................................... 7534 Obsługa kart pracy 

......................................................................................................................................................... 754Formatki kart pracy 

......................................................................................................................................................... 769Grupowe karty pracy 

......................................................................................................................................................... 771Rejestracja aktywności osoby (ewidencja czynności) 

......................................................................................................................................................... 785Edycja / poprawianie czynności 

......................................................................................................................................................... 786Usuwanie czynności 

......................................................................................................................................................... 787Zatwierdzenie karty pracy pracownika 

......................................................................................................................................................... 787Anulowanie zatwierdzenia karty pracy pracownika 

......................................................................................................................................................... 787Konfiguracja obsługi kart pracy 

................................................................................................................................... 7895 Współpraca z innymi modułami 

Grafik czasu pracy 789
................................................................................................................................... 7901 Konfiguracja GCP 

......................................................................................................................................................... 792Konfiguracja wyświetlania rodzajów absencji na GCP 

......................................................................................................................................................... 793Symbol osoby na GCP 



9Spis treści

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

......................................................................................................................................................... 794Symbole jednostek pracy pomijanych przy podsumowaniu planu/wykonania 

................................................................................................................................... 7942 Grafik czasu pracy 

......................................................................................................................................................... 795Dodawanie elementu planu 

......................................................................................................................................................... 798Generowanie planu na podstawie kalendarza pracy 

......................................................................................................................................................... 799Generowanie planu na podstawie planu pracy 

......................................................................................................................................................... 800Generowanie planu na podstawie cyklu kalendarza 

......................................................................................................................................................... 802Zatwierdzanie planu 

......................................................................................................................................................... 804Usunięcie pozycji planu i wykonania 

......................................................................................................................................................... 805Poprawianie karty pracy grafiku 

......................................................................................................................................................... 807Zatwierdzanie realizacji 

Rejestracja czasu pracy 808
................................................................................................................................... 8081 Podstawowe słowniki 

......................................................................................................................................................... 808Karty identyfikacyjne (Słownik RCP karta) 

......................................................................................................................................................... 809Statusy kart identyfikacyjnych (Słownik RCP status karty) 

......................................................................................................................................................... 810Systemowe statusy we/wy odczytów RCP (Słownik Status IO) 

......................................................................................................................................................... 811Statusy odczytów z RCP (RCP status1) 

......................................................................................................................................................... 812Formuły naliczania czasu pracy (Słownik RCP czas pracy) 

......................................................................................................................................................... 813Grupy czasu pracy (RCP grupa CP) 

......................................................................................................................................................... 815Typy rozliczeń czasu pracy (Słownik Typ rozliczeń) 

......................................................................................................................................................... 816Klasy obsługi RCP (Słownik RCP Class obs) 

......................................................................................................................................................... 817Metody importu danych (Słownik RCP import) 

................................................................................................................................... 8182 Kartoteka odczytów RCP 

................................................................................................................................... 8203 Zarządzanie kartami RCP 

......................................................................................................................................................... 821Dodanie / Przydział karty RCP 

......................................................................................................................................................... 824Poprawienie przydzielonej karty RCP 

......................................................................................................................................................... 825Zwrot używanej karty RCP 

......................................................................................................................................................... 825Zmiana typu rozliczeń karty RCP 

......................................................................................................................................................... 825Zmiana statusu przydzielonej karty RCP 

......................................................................................................................................................... 826Anulowanie wydania karty RCP 

......................................................................................................................................................... 827Usunięcie przydziału karty RCP 

................................................................................................................................... 8274 Import odczytów RCP do bufora 

................................................................................................................................... 8285 Pobranie odczytów z bufora do obliczeń 

................................................................................................................................... 8306 Obliczanie grup czasu pracy dla wszystkich pracowników 

................................................................................................................................... 8317 Zarządzanie czasem pracy pracownika 

......................................................................................................................................................... 833Poprawa czasu pracy 

................................................................................................................................... 8448 Raporty RCP 

Fundusze pracownicze 846
................................................................................................................................... 8471 Podstawowe słowniki 

......................................................................................................................................................... 847Słowniki świadczeń 

......................................................................................................................................................... 849Słowniki rodzajów świadczeń 

................................................................................................................................... 8512 Kartoteka członków PKZP 

......................................................................................................................................................... 852Dodawanie nowego członka 

......................................................................................................................................................... 854Poprawianie danych o członku 

......................................................................................................................................................... 854Wyświetlanie danych członka 



Quatra Max - Personel10

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

......................................................................................................................................................... 854Zmiana statusu członka 

......................................................................................................................................................... 855Wpłata wpisowego 

......................................................................................................................................................... 856Wpłata składki 

......................................................................................................................................................... 858Wypłata wkładów 

......................................................................................................................................................... 860Podgląd operacji 

................................................................................................................................... 8613 Kartoteka wniosków (PKZP, ZFM, ZFRON, ZFŚS) 

......................................................................................................................................................... 862Rejestracja wniosku 

......................................................................................................................................................... 865Masowa rejestracja wniosków 

......................................................................................................................................................... 867Poprawienie złożonego wniosku 

......................................................................................................................................................... 868Wyświetlanie wniosku 

......................................................................................................................................................... 868Usuwanie wniosku 

......................................................................................................................................................... 868Rozpatrywanie wniosku 

......................................................................................................................................................... 871Filtrowanie 

......................................................................................................................................................... 872Anulowanie akceptacji wniosku 

......................................................................................................................................................... 873Anulowanie odrzucenia wniosku 

......................................................................................................................................................... 873Zatwierdzenie wniosku do realizacji 

......................................................................................................................................................... 877Potwierdzenie realizacji 

......................................................................................................................................................... 878Anulowanie zatwierdzenia do realizacji 

......................................................................................................................................................... 878Harmonogram spłat oraz obsługa wypłat 

......................................................................................................................................................... 881Spłata zadłużenia w kasie 

......................................................................................................................................................... 883Spłata zadłużenia przelewem 

......................................................................................................................................................... 884Anulowanie spłaty w kasie 

......................................................................................................................................................... 885Anulowanie spłaty przelewem 

......................................................................................................................................................... 886Umorzenie spłaty 

......................................................................................................................................................... 887Anulowanie umorzenia spłaty 

......................................................................................................................................................... 888Spłata raty w kasie 

......................................................................................................................................................... 889Spłata raty przelewem 

......................................................................................................................................................... 890Anulowanie spłaty raty w kasie 

......................................................................................................................................................... 891Anulowanie spłaty raty przelewem 

......................................................................................................................................................... 892Spłata z wkładów PKZP 

......................................................................................................................................................... 894Anulowanie spłaty z wkładów PKZP 

......................................................................................................................................................... 895Wypłata świadczenia w kasie (z użyciem harmonogramu wypłat) 

......................................................................................................................................................... 896Wypłata świadczenia przelewem bankowym (z użyciem harmonogramu) 

......................................................................................................................................................... 897Przeniesienie pożyczki na żyrantów 

......................................................................................................................................................... 900Usuwanie wniosku zrealizowanego 

......................................................................................................................................................... 901Kontrola budżetu 

......................................................................................................................................................... 902Zmiana kwoty budżetu 

......................................................................................................................................................... 903Historia operacji 

......................................................................................................................................................... 903Przyspieszona obsługa wniosku 

Zarządzanie kapitałem ludzkim 905
................................................................................................................................... 9051 Przewodnik po aplikacji ZKL 

......................................................................................................................................................... 905Uruchomienie aplikacji 

......................................................................................................................................................... 908Standard interfejsu użytkownika 

................................................................................................................................... 9152 Podstawowe słowniki modułu ZKL 

......................................................................................................................................................... 916Cechy 

......................................................................................................................................................... 918Atrybuty cechy 

......................................................................................................................................................... 918Sposoby oceniania 



11Spis treści

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

......................................................................................................................................................... 920Typy oceny pracowników i współpracowników 

................................................................................................................................... 9213 Opis stanowiska 

......................................................................................................................................................... 921Opis stanowiska 

......................................................................................................................................................... 935Zarządzanie cechami 

................................................................................................................................... 9424 Ocena okresowa 

......................................................................................................................................................... 942Szablony ocen 

......................................................................................................................................................... 947Oceny okresowe 

......................................................................................................................................................... 954Warunki do spełnienia przed wykonaniem oceny 

......................................................................................................................................................... 961Utworzenie oceny okresowej 

......................................................................................................................................................... 964Wykonanie oceny na portalu 

................................................................................................................................... 9665 Szkolenia 

......................................................................................................................................................... 968Ustawienie planowanego kosztu szkolenia 

......................................................................................................................................................... 968Przypisanie szkoleń do stanowiska 

......................................................................................................................................................... 970Katalog szkoleń 

......................................................................................................................................................... 977Kartoteka Plany szkoleń 

......................................................................................................................................................... 1002Szkolenia na Portalu pracownika 

................................................................................................................................... 10166 Rekrutacja 

......................................................................................................................................................... 1016Kandydaci 

Portal Pracownika 1021
................................................................................................................................... 10211 Środowisko uruchomienia Portalu pracownika 

................................................................................................................................... 10222 Zarządzanie kontem 

......................................................................................................................................................... 1022Zakładanie konta operatora portalu 

......................................................................................................................................................... 1023Logowanie 

......................................................................................................................................................... 1024Wylogowanie 

......................................................................................................................................................... 1025Zmiana hasła 

................................................................................................................................... 10263 Panel główny 

......................................................................................................................................................... 1026Podstawowe informacje 

......................................................................................................................................................... 1031Paski wypłat 

......................................................................................................................................................... 1032Ustawienia 

................................................................................................................................... 10334 Dokumenty do pobrania 

......................................................................................................................................................... 1034Udostępnianie dokumentów do pobrania na wyłączność 

......................................................................................................................................................... 1036Udostępnianie załączników ogólnych na portalu pracownika 

................................................................................................................................... 10395 Urlopy i nieobecności 

......................................................................................................................................................... 1039Konfiguracja wniosków urlopowych 

......................................................................................................................................................... 1045Wnioski do obsłużenia 

......................................................................................................................................................... 1046Twoje urlopy 

......................................................................................................................................................... 1049Nieobecności podwładnych 

......................................................................................................................................................... 1049Kalendarz nieobecności 

......................................................................................................................................................... 1059Obsługa wniosku urlopowego 

......................................................................................................................................................... 1065Kartoteka Wnioski urlopowe pracowników 

................................................................................................................................... 10676 Raporty definiowane 

......................................................................................................................................................... 1068Nadanie uprawnień do uruchamiania raportów 

................................................................................................................................... 10697 Szkolenia 

......................................................................................................................................................... 1069Plan szkoleń podwładnych 

......................................................................................................................................................... 1070Budżet szkoleń 



Quatra Max - Personel12

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

......................................................................................................................................................... 1070Grafik szkoleń podwładnych 

......................................................................................................................................................... 1071Twoje szkolenia 

................................................................................................................................... 10718 Delegacje 

......................................................................................................................................................... 1071Delegacje do obsłużenia 

......................................................................................................................................................... 1072Delegacje podwładnych 

......................................................................................................................................................... 1073Twoje delegacje 

......................................................................................................................................................... 1073Obsługa delegacji 

......................................................................................................................................................... 1087Kartoteka Delegacje w QM 

................................................................................................................................... 10979 Paski wypłat 

................................................................................................................................... 109710 Dokumenty do pobrania 

................................................................................................................................... 109811 Ocena okresowa 

......................................................................................................................................................... 1098Do ocenienia 

......................................................................................................................................................... 1100Twoje otrzymane oceny 

......................................................................................................................................................... 1101Oceny podwładnych 

Obieg dokumentów 1101
................................................................................................................................... 11021 Podstawowe słowniki 

................................................................................................................................... 11022 Ścieżki obiegu dokumentów 

......................................................................................................................................................... 1104Dodanie / Poprawienie statusu obiegu dokumentów 

................................................................................................................................... 11073 Reguły kontroli statusów w obiegu 

......................................................................................................................................................... 1107Dodawanie reguły kontroli statusów w obiegu 

................................................................................................................................... 11084 Obsługiwane dokumenty 

................................................................................................................................... 11095 Wprowadzanie dokumentów i rejestrowanie ich obiegu 

......................................................................................................................................................... 1110Widoczność dokumentów w kartotece Wpływ dokumentów 

......................................................................................................................................................... 1111Wysyłanie powiadomień 

......................................................................................................................................................... 1112Wprowadzanie dokumentów 

......................................................................................................................................................... 1115Wydanie dokumentu 

......................................................................................................................................................... 1117Grupowe wydanie dokumentów do domyślnego operatora 

......................................................................................................................................................... 1118Przypisanie dokumentu 

......................................................................................................................................................... 1119Przyjęcie dokumentu 

......................................................................................................................................................... 1120Cofnięcie dokumentu 

......................................................................................................................................................... 1121Wyszukiwanie dokumentów 

......................................................................................................................................................... 1121Historia dokumentu 

......................................................................................................................................................... 1122Załączniki dokumentu 

......................................................................................................................................................... 1126Wyświetlenie informacji dokumentu 

......................................................................................................................................................... 1126Wyświetlenie powiązań dokumentu 

......................................................................................................................................................... 1127Zmiana okresu obrotowego 

......................................................................................................................................................... 1128Wyświetlenie rozliczeń dokumentu 

......................................................................................................................................................... 1128Historia dokumentu w obiegu - raport 

................................................................................................................................... 11296 Definiowanie automatycznego przekazywania dokumentów w obiegu 

......................................................................................................................................................... 1129Dodanie/Poprawienie definicji automatycznego przekazywania dokumentów w obiegu 

Realizacja raportów 1131
................................................................................................................................... 11311 Mechanizm Definiowane Raporty 

................................................................................................................................... 11342 Mechanizm Generator Raportów 

................................................................................................................................... 11413 Generowanie raportu 



13Spis treści

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

......................................................................................................................................................... 1142Wydruk raportu na drukarce 

......................................................................................................................................................... 1142Wydruk raportu do pliku 

......................................................................................................................................................... 1144Wysłanie raportu pocztą elektroniczną 

................................................................................................................................... 11444 Kontrola uprawnień do wykonania raportu 

................................................................................................................................... 11455 Terminarz operacji 

Scenariusze ERP Personel 1146
................................................................................................................................... 11461 Scenariusze ERP Kadry 

......................................................................................................................................................... 1146K01 Logowanie 

......................................................................................................................................................... 1150K02 Filtrowanie kartoteki pracowników 

......................................................................................................................................................... 1155K03 Zatrudnienie pracownika 

......................................................................................................................................................... 1166K04 Drukowanie umowy o pracę 

......................................................................................................................................................... 1170K05 Anulowanie zatrudnienia pracownika 

......................................................................................................................................................... 1174K06 Przeszeregowanie 

......................................................................................................................................................... 1179K07 Przeszeregowanie w przyszłości 

......................................................................................................................................................... 1183K08 Przeszeregowanie grupy pracowników 

......................................................................................................................................................... 1188K09 Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS 

......................................................................................................................................................... 1191K10 Rejestracja absencji 

......................................................................................................................................................... 1196K11 Wprowadzanie historii pracy  

......................................................................................................................................................... 1204K12 Anulowanie przeszeregowania pracownika 

......................................................................................................................................................... 1207K13 Zwolnienie pracownika 

................................................................................................................................... 12132 Scenariusze ERP Płace 

......................................................................................................................................................... 1213P01 Logowanie 

......................................................................................................................................................... 1216P02 Przygotowanie listy wynagrodzeń FO 

......................................................................................................................................................... 1225P03 Przygotowanie i wypłata listy dodatkowej 

......................................................................................................................................................... 1234P04 Podgląd i edycja podstawy świadczeń dla pracowników 

......................................................................................................................................................... 1241P05 Rozliczenie absencji na liście płac 

......................................................................................................................................................... 1247P06 Drukowanie listy płac/pasków wynagrodzeń 

......................................................................................................................................................... 1252P07 Wydruk kartoteki zasiłkowej pracownika 

......................................................................................................................................................... 1256P09 Generowanie raportów rozliczeniowych ZUS 

......................................................................................................................................................... 1259P10 Generowanie przelewów za wynagrodzenia 

......................................................................................................................................................... 1264P011 Generowanie deklaracji PIT dla pracownika 

......................................................................................................................................................... 1268P012 Generowanie wydruków i raportów płacowych 

......................................................................................................................................................... 1274P014 Lista płac dla współpracowników 



14 Przewodnik po aplikacji

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Przewodnik po aplikacji

  

Uruchomienie aplikacji

Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie łącza z przeglądarki internetowej bądź ze skrótu umieszczonego np.
na pulpicie ekranu komputera użytkownika.

Pierwszą  operacją,  uruchamianą  automatycznie,  jest  sprawdzenie aktualności  wersji  aplikacji  uruchamianej  przez
operatora.  W przypadku,  gdy  wersja  aplikacji  powinna  być  zaktualizowana  następuje  automatyczne  uruchomienie
procesu pobrania nowej wersji.

Aktualizacja wersji aplikacji

Po  zakończeniu  pobierania  nowej  wersji,  aplikacja  jest  uruchamiana.  Pierwszym  zadaniem  użytkownika  jest
autoryzacja.

Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy:

W polu Operator podać nazwę użytkownika przyznaną przez administratora.

W polu Hasło podać hasło przyznane przez administratora.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Okno logowania

Podświetlić na liście grupę użytkowników aplikacji, do której należy operator.

Wybór grupy użytkowników
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Nacisnąć przycisk Wybierz.

Proces uruchomienia kończy się przedstawieniem okna głównego aplikacji.

Okno główne aplikacji

Uwaga! Dostępność modułów uzależniona jest od pełnionej przez użytkownika roli w systemie. Dostępne dla
użytkownika moduły / operacje zależą od poziomu uprawnień użytkownika oraz pełnionej przez niego roli w systemie
zdefiniowanej przez administratora systemu.

Uwaga! Zarówno układ toolbarów, jak i pozycji menu można dostosować do potrzeb operatora. Opis czynności,
jakie należy w tym celu wykonać jest dostępny w dokumencie „Administrator – Instrukcja użytkownika”.

W tak uruchomionym systemie można mieć otwartych jednocześnie wiele kartotek.

Praca aplikacji

Aplikacja  pracuje  w  systemie  transakcyjnym  w  trybie  on-line,  co  oznacza,  że  każda  operacja  zatwierdzona  jest
natychmiast widoczna przez pozostałych użytkowników systemu.

Na stacji roboczej użytkownika w czasie pracy aplikacji Quatra Max równolegle mogą być użytkowane inne aplikacje.

Standard interfejsu użytkownika

System posiada jednolity interfejs użytkownika oparty na standardowych mechanizmach dostępnych w technologii
Java Swing.

Użytkownik  programu  ma  możliwość  korzystania  w pełni  z cech  graficznego  interfejsu  ,  który  można
scharakteryzować w czterech słowach: okna, ikony, wskaźniki myszy, menu („WIMP -based”: Windows, Icons, Menus,
Pointers).

Na  ekranie  głównym  aplikacji  dostępne  są  przyciski  do  uruchamiania  najczęściej  używanych  operacji  w celu
ułatwienia szybkiego dotarcia do nich i uruchomienia.
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Przykładowe przyciski do uruchamiania najczęściej używanych operacji

Typowe  ikony   toolbara  w  przypadku  obszaru  Personel  to:  Obsługa  kartoteki  pracowników,  Obsługa  kartoteki
Współpracowników, Kalendarz pracy, Obsługa list płac,  Obsługa list płac współpracowników, Raporty płacowe, Grafik
czasu pracy, Obsługa struktury organizacyjnej, Obsługa struktury zatrudnienia.

Komplet opcji dostępny jest z hierarchicznie zbudowanego menu.  Układ  opcji  w menu  posiada  grupy  dziedzinowo
pokrewnych  operacji.  Wszystkie  opcje  w menu  mają  w nazwie  wyróżnioną  literę  (akcelerator),  co  daje  możliwość
szybkiego wywołania opcji z klawiatury:

za pomocą klawisza ALT + akcelerator dla pozycji menu głównego, np.  - ALT+c

za pomocą klawisza CTRL +  akcelerator  dla  pozycji  z menu  pozostałych,  np.  ,  CTRL+C,
CTRL+V.

Okna  kartotek  są  zbudowane  w jednolity  sposób.  Dostęp  do  operacji  zapewniony  jest  z menu  głównego,
w przypadku najczęściej uruchamianych opcji, dostęp do nich dublowany jest przez przyciski na paskach narzędzi i/lub
przez  klawisze  skrótu.  W przypadku  niektórych  kartotek,  tam,  gdzie  spodziewana  jest  duża  ilość  danych,  istnieje
możliwość ustawienia preselekcji w postaci definiowania złożonego filtru.

Aby  zmienić  wielkość  aktywnego  okna  należy  najechać  wskaźnikiem  myszki  na  róg  lub  bok  okna,  nacisnąć  lewy
przycisk myszy i - trzymając go wciśnięty - zmieniać położenia okna. Aby to było możliwe,  wskaźnik  myszy  powinien
przybrać postać dwustronnej strzałki.

Aby  zmienić  położenie  okna  na  ekranie,  należy  najechać  wskaźnikiem  myszki  na nagłówek  okna,  nacisnąć  lewy
przycisk myszy i - trzymając go wciśnięty - przesunąć okno we właściwe miejsce.

Aby  zmienić  szerokość  kolumny  w tabeli  z danymi,  należy  chwycić  prawą  krawędź  kolumny  i przeciągnąć  ją
w odpowiednie  miejsce  trzymając  wciśnięty  lewy  przycisk  myszki,  po  czym  zwolnić  przycisk.  W przypadku,  gdy
w oknie tabeli nie są widoczne wszystkie kolumny, należy użyć poziomego paska przewijania, aby obejrzeć zawartość
wszystkich kolumn.

W celu edycji tekstu lub uruchomienia pożądanej funkcji należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na odpowiednim
polu  tekstowym  /  przycisku.  Edycja  pola  tekstowego  polega  na  bezpośrednim  wpisywaniu  danych  za  pomocą
klawiatury komputera lub pobieraniu odpowiednich wartości z list rozwijalnych i słowników.

Możliwe  jest  także  przechodzenie  pomiędzy  polami  i przyciskami  poprzez  wciśnięcie  na  klawiaturze  komputera
przycisku „Tab” (tabulatora).

Podstawowy  interfejs  systemu  Quatra  Max  prowadzony  jest  w  języku  polskim.  Jeśli  zastosowana  baza  danych
przyjmuje znaki obcojęzyczne, to mogą one być wprowadzane na formatkach edycji.

System  Quatra  Max  posiada  mechanizmy  kontroli  i  walidacji  wprowadzanych  danych,  w  przypadku
nieprawidłowości wyświetlane sa stosowne komunikaty.

Elementy graficzne aplikacji

Tabela

Tabela zawiera listę rekordów (wierszy) tworząc kartotekę.

Aby zaznaczyć kilka wierszy kartoteki, należy wcisnąć przycisk Ctrl i zaznaczyć myszką pożądane wiersze.  Wybrane
wiersze zostaną podświetlone.

Aby zmienić tryb zaznaczania elementów kartoteki  z  opcji  wiersze  na  kolumny  lub  pojedyncze komórki,  należy  w
oknie  kartoteki  prawym  przyciskiem  myszy  uruchomić  menu  podręczne  i  wybrać  opcję,  odpowiednio:  Tryb

zaznaczania  Komórki lub Kolumny.
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Tabela - wygląd typu Metal

Formatka

Formatka,  inaczej  formularz,  służy  wprowadzaniu  danych,  zawiera  pola  tekstowe  do  wypełnienia,  odwołania  do
słowników, itp., nie posiada menu.

Formatka - wygląd typu Podstawowy
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Ustawienia widoku kartoteki systemowej

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na dowolnej nazwie kolumny uaktywnia się menu podręczne z poleceniami
umożliwiającymi sterowanie wyglądem kartoteki. W zależności od rodzaju kartoteki lista poleceń może się różnić.

Uruchomienie menu podręcznego kartoteki

Zapamiętanie szerekości kolumn

Operator ma możliwość dowolnego ustawienia szerokości kolumn. Aby ustawienia zostały zapamiętane należy:

Kliknąć prawym klawiszem mysz na dowolnej kolumnie,

Z menu podręcznego wskazać polecenie Ustawienia, a następnie Zapisz Układ.

Kolorowanie tabeli

System umożliwia kolorowanie wierszy lub komórek spełniających zadane kryteria. 

Kolorowanie wierszy tabeli

W systemie Quatra Max istnieje możliwość definiowania  kolorowania  wierszy  i  komórek  na  oknach  zawierających
tabelki z danymi. Możliwość definiowania sterowana jest dwoma uprawnieniami:

OGOLNE_DefKolTabOg_OP - umożliwia obsługę ogólnej (dla wszystkich operatorów) definicji kolorowania tabeli,

OGOLNE_DefKolTabOp_OP - umożliwia obsługę własnej (tj. tylko dla siebie) definicji kolorowania tabeli.

Jeśli operator zdefiniuje sobie własną definicję kolorowania i ma uprawnienie "OGOLNE_DefKolTabOp_OP", to  przy
wyświetlaniu  tabelki  użyta  jest  jego  własna  definicja  kolorowania.  Jeśli  operator  nie  ma  uprawnienia
"OGOLNE_DefKolTabOp_OP" albo nie zdefiniuje sobie własnej definicji, to do  kolorowania  użyta  jest  definicja  ogólna
(czyli  nawet  jeśli  operator  ma  zdefiniowaną  własną  definicję  kolorowania,  to  odebranie  mu  uprawnienia
"OGOLNE_DefKolTabOp_OP" spowoduje, że dla tego operatora ignorowana będzie jego własna definicja a  stosowana
będzie definicja ogólna).

Wejście w definiowanie kolorowania wierszy jest zrealizowane jako opcja Ustawienia  Kolorowanie tabeli w menu
rozwijanym  po  wciśnięciu  prawego  klawisza  myszki  na  wierszu  etykiet  grida  (analogicznie  jak  definiowanie
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widoczności kolumn).

Kolorowanie tabeli

Aby zdefiniować kolorowanie komórek tabeli, należy:

W wybranej kartotece uruchomic opcję Kolorowanie tabeli.

W wyświetlonym oknie Definiowanie kolorów komórek tabeli wcisnąć ikonę Dodaj.

Definiowanie kolorów komórek tabeli

W oknie Dodanie definicji kolorów komórek tabeli wprowadzić pożądane wartości:
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Kolumna - Wybór spośród wszystkich (nawet wyłączonych z wyświetlania) kolumn tabeli.

Typ wartości - tekst / liczba / data / logiczna, w zalezności od  wybranego  typu  wartości  pola  "Wartość  od"  i
"Wartość do" będą się różnić formatem.

Wartość od - dolna granica warunku.  Jeśli  pole  puste,  to  bez  ograniczenia  od  dołu.  Możliwość  wpisania  wartości

wyliczanych.

Wartość do - górna granica warunku.  Jeśli  pole  puste,  to  bez  ograniczenia  od  góry.  Możliwość  wpisania  wartości

wyliczanej.

Kolor tła - po wciśnięciu ikony lupy wyświetlone zostanie poniższe okno Wybór koloru, gdzie należy zaznaczyć
kolor tła.

Wybór koloru

Kolor  czcionki  -  po  wciśnięciu  ikony  lupy  wyświetlone  zostanie  okno  Wybór  koloru,  gdzie  należy  zaznaczyć
kolor czcionki.

Dotyczy  całego  wiersza  -  jeśli  opcja  zaznaczona,  to  kolorowany  będzie  cały  wiersz  tabeli,  w  przeciwnym
wypadku, pokolorowana zostanie tylko dana komórka.

Dodanie definicji kolorów komórek tabeli
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Na koniec wcisnąć przycisk Akceptuj.

Po zamknięciu okna Definiowanie kolorów komórek tabeli zdefiniowana  reguła  zostanie zastosowana do  danej
kartoteki (kolorowanie będzie już widoczne).

Funkcje dostępne w oknie Definiowanie kolorów komórek tabeli:

Dane  Dodaj - umożliwia dodanie nowej definicji kolorowania komórek tabeli.

Dane  Otwórz - umożliwia modyfikację istniejącej definicji kolorowania.

Dane  Usuń - umożliwia usunięcie wybranej definicji kolorowania.

Operacje   Definicja  ogólna  /  Definicja  operatora  -  umożliwia  wyświetlenie  w  tabeli  definicji  ogólnej
kolorowania / definicji operatora.

Operacje   Pobierz  definicję  ogólną  -  umożliwia  pobranie do  tabeli  ogólnej  definicji  kolorowania  danej  tabeli
(jeśli została utworzona).

Operacje   Wyłącz/włącz  przyciemnienie  zaznaczenia  -  umożliwia  wyłączenie  lub  włączenie  przyciemnienia
zaznaczonego wiersza.

Menu rozwijane

Menu rozwijane stanowi typowy element interfejsu, w programie każde okno typu kartoteki, posiada własne menu
rozwijane z zestawem co najmniej trzech grup opcji: Dane, Widok, Operacje.

Przykładowe menu

Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się zestaw ikon dublujących najczęściej wykorzystywane opcje z menu rozwijanego.

Przykładowy pasek narzędzi

Podstawowy  pasek  narzędzi  zawiera  przyciski,  których  równoważniki  znajdują  się  w menu  głównym.  Kolejność
występowania przycisków jest zgodna z kolejnością ich występowania w menu głównym.

 - Dodaj - dodanie nowej pozycji / rekordu do tabeli / słownika

 - Popraw - wyświetlenie zaznaczonej pozycji umożliwiające modyfikację danych

 - Wyświetl - wyświetlenie zaznaczonej pozycji

 - Usuń – usuniecie zaznaczonej pozycji

 - Odśwież – odświeżenie widoku
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 - Drukuj - generowanie wydruku

 - Filtruj – filtrowanie danych, pozycjonowanie danych

 - Kalendarz podręczny – umożliwia uruchomienie kalendarza podręcznego w celu wybrania pożądanej daty.

Kalendarz podręczny

Naciśnięcie jednej ze strzałek ,  powoduje, odpowiednio, przejście o miesiąc wstecz lub przejście o miesiąc do

przodu. Naciśnięcie strzałki  powoduje rozwinięcie listy zawierającej nazwy miesięcy. Naciśnięcie jednej ze strzałek

,  powoduje, odpowiednio, przejście o rok  wstecz  lub  przejście o rok  do  przodu.  Datę można  również  wpisać
bezpośrednio, bez korzystania z kalendarza, pamiętając o prawidłowym formacie rrrr-mm-dd.

Przyciski i ikony

Standardowe funkcje w module wykonywane są po wciśnięciu w oknie aplikacji  poszczególnych  ikon  /  przycisków.
Ikony dostępne są na pasku narzędzi, ale również występują w dole okna kartoteki.

Podstawowy  pasek  narzędzi  zawiera  przyciski,  których  równoważniki  znajdują  się  w menu  głównym.  Kolejność
występowania przycisków jest zgodna z kolejnością ich występowania w menu głównym.

Standardowe ikony:

Dodaj - dodanie nowej pozycji / rekordu do tabeli / słownika

Popraw - wyświetlenie zaznaczonej pozycji umożliwiające modyfikację danych

Wyświetl - wyświetlenie zaznaczonej pozycji

Usuń - usuniecie zaznaczonej pozycji

Odśwież - odświeżenie widoku

Drukuj - generowanie wydruku

Filtruj - filtrowanie danych

Znajdź - pozycjonowanie danych

 Kalendarz podręczny - umożliwia uruchomienie kalendarza podręcznego w celu wybrania pożądanej daty.



23Przewodnik po aplikacji

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Kalendarz podręczny

Naciśnięcie jednej ze strzałek w lewo lub w prawo powoduje, odpowiednio, przejście o miesiąc wstecz lub przejście
o miesiąc  do  przodu.  Naciśnięcie strzałki  w  dół  powoduje rozwinięcie listy  zawierającej  nazwy  miesięcy.  Naciśnięcie

jednej ze strzałek ,  powoduje, odpowiednio, przejście o rok wstecz lub przejście o rok do przodu. Datę można
również wpisać bezpośrednio, bez korzystania z kalendarza, pamiętając o prawidłowym formacie rrrr-mm-dd.

Standardowe przyciski:

Drukuj - generowanie wydruku,

Akceptuj - akceptacja przeprowadzonej czynności,

Anuluj - wycofanie się z danej akcji,

Tak / Nie – potwierdzenie / rezygnacja z operacji usuwania rekordu,

Zamknij - zamknięcie okna / formatki.

Pasek przewijania

Paski  przewijania  –  poziomy  i pionowy  –  umożliwiają  przemieszczanie  się  w oknie  kartoteki  w kierunkach
odpowiednio: lewo-prawo oraz góra-dół.

Sortowanie

Kartoteki systemowe umożliwiają sortowanie danych po wybranej kolumnie.

Kartoteka  umożliwia  sortowanie  po  kolumnach  dostępnych  na  liście  rozwijalnej.  W celu  zmiany  kryterium
sortowania  należy  z listy  rozwijalnej  Sortowanie  wg  -  wybrać  odpowiednie  pole.  Dalej,  w ramach  wybranego

kryterium sortowania, należy przyciskiem  ,  ustawić tryb sortowania (malejąco / rosnąco).

Sortowanie zaawansowane

Opcjonalnie, w celu znalezienia konkretnej pozycji kartoteki, dotyczącej wybranego pola, należy wcisnąć ikonę  .

System wyświetli okno pozycjonowania, gdzie można wpisać poszukiwany ciąg znaków.

Pozycjonowanie zaawansowane
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W celu znalezienia konkretnej pozycji kartoteki, należy wypełnić pole pozycjonowania  i  wcisnąć  przycisk  Akceptuj.
W celu zaniechania pozycjonowania, należy wcisnąć przycisk Anuluj.

Filtrowanie i wyszukiwanie

Każda  kartoteka  posiada  wbudowane filtry  mające na  celu  ograniczenie liczby  wyświetlanych  rekordów  kartoteki
według  wprowadzonych  kryteriów.  Pola  służące  filtrowaniu  są  przeważnie  słownikowane.  Filtr  można  wywołać  z
dwóch miejsc w kartotece.

Filtrowanie zapomocą przycisku Filtr z poziomu  pasku narzędzi kartoteki

Filtrowanie  opisano  na  podstawie  Kartoteki   Pracwoników.  Przycisk  filtra   jest  dostępny  z  poziomu  paska
narzędzi kartoteki.

Przykładowy filtr

Okno filtrowania składa się z elementów ogólnych, wspólnych dla wszystkich okien filtrów w systemie oraz pól filtru
związanych ze specyfiką filtrowanych danych.

Do elementów ogólnych filtru zalicza się:

pole  Zestaw  -  zawiera  listę  zapisanych  wcześniej  ustawień  filtru,  wybór  jednego  z  zestawów  powoduje
wczytanie do pól filtru wcześniej zapisanych ustawień.

przycisk  Akceptuj  -   służy  do  zatwierdzenia  wprowadzonych  warunków  filtrowania,  powoduje  zapisanie
wprowadzonych ustawień pod nazwą Ostatnie na liście rozwijalnej <Zestaw>.

przycisk Anuluj - służy do zrezygnowania z wprowadzonych warunków filtrowania.

przycisk z ikoną dyskietki (Zapisz) - powoduje otwarcie okna dialogowego Zapis zestawu filtru.
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Okno Zapis zestawu filtru

Okno  umożliwia  wprowadzenie  nazwy,  pod  którą  zostaną  zapisane  ustawienia  filtru.  Zaznaczenie  pola  <Czy
domyślny> powoduje,  że (po  zapisaniu)  wprowadzone ustawienia  będą  domyślne dla  kartoteki.  Tylko  jeden  zestaw
może być  zestawem  domyślnym.  Jeżeli  w  chwili  akceptacji  zapisu  zestawu  filtru  domyślnego  jest  już  inny  zestaw
domyślny, to ten inny zestaw przestanie być zestawem domyślnym, na rzecz wprowadzonego. 

Każde z pól filtru posiada odpowiadające mu pole kontrolujące (CheckBox), które określa czy ustawienia tego pola są
uwzględniane przy filtrowaniu danych. Dodatkowo należy wprowadzić warunek filtrowania dla zaznaczonego pola. 

Stosowanie znaków specjalnych w polach filtra

Znak specjalny '%' wprowadzony w polu filtru zastępuje dowolny ciąg znaków.

 Pole filtru

Wartość wprowadzona w polu Symbol oznacza,  że odfiltrowane zostaną  elementy  o  symbolach  rozpoczynających
się tekstem JK. 

Zaznaczenie pola Uaktywnij przy uruchamianiu spowoduje wyświetlenie okna filtrowania po każdym otwarciu okna
kartoteki.

Zaznaczenie pola Uaktywnij po akcji oraz wybór akcji z listy rozwijalnej  spowoduje zainicjowanie wybranej akcji po
uruchomieniu filtru. Lista rozwijalna akcji zawiera pozycje zależne od rodzaju kartoteki obsługiwanej przez filtr.

Ustawienia filtru znajdą się w opisie wydruku tabeli.

Okno Wydruk tabeli

Wyszukiwanie i filtrowanie

Kartoteki wyposażone są w pole Wyszukaj. Jest to wyszukiwanie po fragmencie tekstu, który wprowadzimy w polu
Wyszukaj.
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Przykład kartoteki z wyszukiwaniem

Po  wpisaniu  fragmentu  tekstu  w polu  Wyszukaj  należy  kliknąć  ikonę  .   W  wyniku  tej  operacji  podświetlone
zostaną  wszystkie wiersze,  w  których  w  dodwolnej  kolumnie  znjadzie  się  wpisany  fragment  tekstu.   Po  kliknięciu

ikony  widok  zostanie  ograniczony  do  znalezionych  wierszy.   Przycisk   służy  do  wyczyszczenia  pola
wyszukiwania.

Pole wyszukiwania/filtrowania

Konfiguracja Wyszukiwania/filtrowania

Menu kontekstowe
panelu wyszukiwania

W menu kontekstowym wywołanym w dowolnym miejscu panelu wyszukiwania wybrać polecenie Konfiguracja.
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Ustawienia wyszukiwania/filtrowania

o Wyszukaj tylko  w  kolumnie  wskazanej  w  komponencie  sortowania  -  włączenie tej  opcji  spowoduje,  że
wprowadzana  fraza  będzie  wyszukiwana  tylko  w  kolumnie  wskazanej  w  polu  Sortowanie.  W  oknie
konfiguracji niedostępne wówczas pola z obszarzu Wyszukiwanie według.

o Wyszukiwanie  według  -  zawiera  listę  kolumn,  w  których  będzie  wyszukiwany  wprowadzony  fragment
tekstu.

o Sposób wyszukiwania - umożliwia ustawienie, w jaki sposób system ma wyszukiwać wprowadzony tekst.

o  Wyświetlanie  przycisków  -  umożliwia  ustawienie,  który  z  przycisków  będzie  pojawiał  się  obok  pola
wyszukiwania.

o Zastosuj  i  zapisz  jako  domyślne  –  pozwala  zastosować  dokonane  ustawienia  i  zapamietać  je  jako
domyślne dla danego okienka i użytkownika, każde następne wywołanie kartoteki będzie uwzględniało te
ustawienia.

o Zastosuj tylko dla bieżącej sesji kartoteki –  pozwala zastosować ustawienia, które będą działały tylko do
zamknięcia okienka kartoteki.

o Przywróć  ustawienia  systemowe  –  ustawia  wszystkie  kontrolki  zgodnie  z  domyślnymi  ustawieniami
systemowymi. 

Drukowanie

Ikona  Drukuj pozwala na wydrukowanie zawartości kartoteki. Po wciśnięciu tej ikony pojawi się okno Wydruk
tabeli. Okno umożliwia wydrukowanie tylko wybranych kolumn (należy je zaznaczyć  w kolumnie "Na  wydruku")  lub
wybranych wierszy - opcja do zaznaczenia (spowoduje wydrukowanie tylko zaznaczonych w kartotece wierszy).
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Wydruk tabeli

Uwaga! Wydruki mogą być realizowane na drukarkach lokalnych oraz sieciowych.

Pomoc kontekstowa

W  każdym  miejscu  systemu  użytkownik  może  wywołać  pomoc  kontekstową  za  pomocą  klawisza  F1.   Pomoc
kontekstowa uruchamia się w domyślnej przeglądarce internetowej.

Przykładowa pomoc kontekstowa
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Kadry

Moduł  Kadry  zapewnia  sprawne zarządzanie pracownikami,  ewidencję  nieobecności,  współpracę  z  rejestratorami
czasu pracy (RCP), programem Płatnik oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

Podstawowe słowniki modułu Kadry

Standardowe funkcje / operacje wybierane z menu umożliwiają zarządzanie zawartością słownika.

Słowniki posiadają możliwość deaktywowania / aktywowania dodanych rekordów.

Dane firmy

Formularz Dane firmy zawiera ważne informacje dotyczące firmy – użytkownika systemu Quatra Max.

Dane podstawowe

Zakładka Dane podstawowe prezentuje podstawowe informacje o firmie.

Dane podstawowe

Adres

Zakładka Adres prezentuje dane adresowe firmy.
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Adres

Właściciel

W  przypadku  działalności  gospodarczej  prowadzonej  przez  osobę  fizyczną,  zakładka  Właściciel  prezentuje  dane
właściciela firmy.
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Właściciel

Konta bankowe

Zakładka Konta bankowe  prezentuje numery  kont  firmowych.  Konta  bankowe można  dodawać  i  modyfikować  za
pomocą  przycisków Dodaj  /  Popraw  lub  za  pomocą  kreatorów,  odpowiednio:  Dodaj  konto  (kreator)  oraz  Popraw
konto  (kreator).  Kreatory  prowadzą  użytkownika  krok  po  kroku  przez  proces  dodawania  /  modyfikacji  danych
rachunku bankowego.
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Konta bankowe

Dane płatnika

Zakładka  Dane  płatnika  służy  do  wprowadzenia  informacji  dotyczących  ubezpieczeń  społecznych,  ustawień  Rp-7
oraz PFRON.
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PFRON i Rp - 7

Kontakty

Zakładka Kontakty prezentuje dane kontaktowe firmy.
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Kontakty

Dane podmiotu VAT

Informacje  opisujące  Podmiot  VAT  są  utrzymywane  w  okresach  zgodnych  z  okresami  obrotowymi.   Historia  
Podmiotu  VAT utrzymuje dane aktualne w zadanych  okresach,  jak  również  ich  zmiany  widoczne  przy  wyłączonym
znaczniku "Dane obowiązujące". 

Dane  podmiotu  VAT  są  wykorzystywane  do  wskazania  podmiotu  wystawiającego  pliki  JPK  oraz  sprzedawcy  na
fakturach sprzedaży VAT i korektach.
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Dane podmiotu VAT

Dane dodatkowe

Dane dodatkowe
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PPK

W  oknie  Dane  firmy  na  zakładce  PPK  prezentowane  są  dane  dotyczące  zawartej  przez  podmiot  zatrudniający
umowy  z  instytucją  finansową.  W  dolnej  części  okna  widnieją  wysokości  składek  (podstawowej  i  dodatkowej)
wpłacanych przez pracodawcę na konta PPK pracowników będących uczestnikami PPK.

Jeżeli  pole  "Podmiot  zatrudniający  utworzył  PPK"  zostanie  zaznaczone,  oznacza  to  że  pracodawca  (podmiot
zatrudniający) utworzył PPK i prowadzi w danym czasie tylko jeden aktywny program oszczędnościowy.

W  polach  widocznych  na  zakładce  zarejestrować  można  podstawowe  informacje  o  programie,  zawartej  z
usługodawcą  PPK  umowie o  zarządzanie oraz  wysokości  wpłat  podstawowych  i  dodatkowych  finansowanych  przez
podmiot zatrudniający.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Wpłata  dodatkowa w
wysokości maksymalnie do 2,5% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK.

Wysokość tej wpłaty ustala samodzielnie pracodawca w treści umowy o zarządzanie PPK, a maksymalnie może ona
wynosić 2,5%. Co do zasady, wpłata dodatkowa pracodawcy powinna być równa dla wszystkich pracowników danego
pracodawcy, chyba że zostanie zróżnicowana ze względu na staż zatrudnienia u pracodawcy lub zróżnicowana w inny
sposób, na podstawie regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy obowiązującego u pracodawcy.

Wpłaty dodatkowe można dodawać w tabeli w określonych terminach obowiązywania.

PPK
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Miejsca powstawania kosztów

Słownik zawiera listę zdefiniowanych miejsc powstawania kosztów (MPK).

Słownik MPK

Każdy MPK opisany jest przez następujące atrybuty (kolumny):

o Symbol - pole o długości 20 znaków,

o Nazwa - pole o długości 200 znaków.

Kartoteka MPK umożliwia sortowanie i pozycjonowanie po następujących kolumnach:

o Symbol,

o Nazwa.

Uwaga! Uprawnienie modułu Ogólne o symbolu OG_SL_MPK_MDF umożliwia edycję danych w słowniku miejsc
powstawania kosztów w przypadku, gdy moduł Personel nie jest aktywny.
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Miejscowości

Słownik zawiera listę miejscowości i gmin w Polsce na potrzeby definiowania adresów.

 Słownik miejscowości

Słownik Podział administracyjny
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Ekran definicji miejscowości

Wykształcenie

Słownik  zawiera  listę  rodzajów  wykształcenia  na  potrzeby  definiowania  wykształcenia  pracownika  /
współpracownika.

Wykształcenie

Każdy rodzaj wykształcenia opisany jest następującymi atrybutami:

o Symbol - pole tekstowe o długości 5 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości 128 znaków,

o Staż za szkoły - wybór wartości z listy rozwijalnej,

o Kod wykształcenia ZUS - wybór ze słownika,
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Słownik Kod wykształcenia ZUS

o Klasyfikacja edukacji - wybór ze słownika,

Słownik Kod wykształcenia – klasyfikacja edukacji

Ekran definicji wykształcenia
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Rodzaj stażu

Słownik zawiera listę rodzajów stażu.

Rodzaje stażu

Każdy rodzaj stażu opisany jest następującymi atrybutami:

o Nazwa - pole tekstowe o długości 40 znaków,

o Symbol - pole tekstowe o długości 5 znaków,

o Czy doliczyć staż za szkołę - pole typu tak/nie,

o Czy odliczyć okresy zawieszeń - pole typu tak/nie.

Ekran definicji rodzaju stażu
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Flaga stażu

Słownik zawiera listę flag stażu. Każdej fladze stażu można przypisać kilka rodzajów stażu.

Flagi stażu

Każda flaga stażu jest opisana następującymi atrybutami:

o Symbol - pole tekstowe o długości 5 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości 40 znaków.

Ekran definicji flag stażu – zakładka Umowa

Na zakładce Definicja można przyporządkować fladze stażu różne rodzaje stażu.
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Ekran definicji flag stażu – zakładka Definicja

Rodzaj szkolenia

Słownik zawiera listę zdefiniowanych rodzajów szkolenia.

Rodzaj szkolenia

Każdy rodzaj szkolenia opisany jest następującymi atrybutami:

o Symbol - pole tekstowe o długości 20 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości  255 znaków,

o Typ szkolenia - pozycja ze słownika,
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Słownik Typ szkolenia

o Kategoria szkolenia - pozycja ze słownika.

Słownik Kategoria szkolenia

o Szacunkowy  koszt  -  pole  liczbowe.  Szacumkowy  koszt  jest  wykorzystywany  w  module  Szkolenia
podczas generowania planu szkoleń.

Ekran definicji rodzaju szkolenia
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Rodzaj absencji

Słownik rodzajów absencji umożliwia zdefiniowanie wszelkiego rodzaju nieobecności pracownika w pracy.

Słownik Rodzaj absencji

Rodzaj absencji-Edycja

Każdy rodzaj absencji opisany jest następującymi atrybutami:

o Symbol - pole tekstowe o długości 10 znaków,
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o Nazwa - pole tekstowe o długości 256 znaków,

o Sposób rozliczania - wybór z listy rozwijanej: Dni robocze, Dni kalendarzowe, Godzinowe,

o Zawieszenie – pole typu tak/nie,

o Wliczany do staży –pole typu tak/nie,

o Okres składkowy – pole typu tak/nie,

o Absencje kadr –pole typu tak/nie,

o Absencje płac – pole typu tak/nie,

o W rejestrze wstępnym – pole typu tak/nie,

o Zaliczaj automatycznie – pole typu tak/nie,

o Kod ZUS – pozycja ze słownika,

Słownik Rodzaj przerwy ZUS

o Możliwość zmiany kodu ZUS - zaznaczenie tego pola odblokowuje do edycji pole „Kod przerwy ZUS”
na  oknie  dodawania/poprawiania  absencji  danego  rodzaju  i  umożliwia  wprowadzenie  innego  niż
zdefiniowany  w  rodzaju  absencji  kodu  przerwy  ZUS.  Ustawiony  podczas  wprowadzania  lub
poprawiania  absencji  kod  przerwy  ZUS  będzie  pobierany  m.  in.  na  deklaracje  ZUS.  Jeżeli  pole  nie
będzie  zaznaczone,  do  deklaracji  ZUS  pobierany  będzie  kod  przerwy  ZUS  z  rodzaju  absencji,  w
przeciwnym razie z absencji.

o Kategoria absencji – pozycja ze słownika,
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Słownik Kategoria absencji

o Grupa absencji – pozycja ze słownika,

Słownik Grupa absencji

o Limit dni - poprzez wprowadzenie wartości w pole można określić limit dni absencji danego rodzaju.
Limit  przypisany  do  rodzaju  absencji  jest  limitem  dodatkowym,  główny  limit  obowiązujący  dla
danego  rodzaju  absencji  przypisany  jest  do  kategorii  absencji.  Dodatkowy  limit  może  zostać
wykorzystany  w  celu  wskazania,  że  dla  danego  rodzaju  absencji  obowiązują  dwa  limity,  a  dana
absencja  podlega  zarówno  pod  limit  z  kategorii  jak  i  pod  limit  z  rodzaju.  Przykładowo  dla  rodzaju
absencji  „Urlop  na  żądanie”  obowiązuje  limit  z  kategorii  „Urlopy  wypoczynkowe”  wyliczany
indywidualnie  dla  pracownika  i  wynoszący  np.  26  dni,  oraz  dodatkowo  limit  rodzaju  absencji
wynoszący  4  dni.  Wprowadzenie  limitu  dla  rodzaju  absencji  pozwala  na  dodatkową  kontrolę
wykorzystanego limitu absencji. Dopuszczalny jest brak wartości w polu.

o Limit godzin - limit godzin absencji danego rodzaju.
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Rodzaj absencji - Edycja. Zakładka Ustawienia

o Formuły  absencji  Sprawdzająca  -  pole  słownikowe.  W  polu  przechowywana  jest  nazwa  formuły
absencji  sprawdzającej  (testującej)  rejestrowaną  absencję.  Nazwa  formuły  sprawdzającej  absencję
pochodzi  ze  słownika  Formuły  absencji.  Formuła  wykonywana  jest  przed  zapisem  absencji.  Jeżeli
rejestrowana absencja nie spełnia warunków weryfikacji, formuła testująca może zwrócić komunikat
informujący  o  niepowodzeniu  weryfikacji  (jeżeli  zostało  to  przewidziane  w  definicji  formuły
testującej).  Przy  czym  komunikat  może  mieć  postać  ostrzeżenia,  wtedy  akceptacja  absencji  jest
niemożliwa, lub pytania, wtedy, po potwierdzeniu przez operatora, dochodzi do akceptacji  absencji.
Jeżeli  w  pole nie wprowadzono  żadnej  wartości,  przed  zapisem  wykonywany  jest  systemowy  test
absencji,  w  którego  wyniku  także  może  dojść  do  zwrócenia  odpowiednich  typów  komunikatów.
Dopuszczalny jest brak wartości w polu.

Słownik Formuły absencji

Uwaga! W przypadku sprawdzania absencji domyślnie wykonuje się zarówno test przy pomocy formuły (jeżeli jest
przypisana do danego rodzaju absencji), jak i test systemowy. W pierwszej kolejności wykonywane jest sprawdzenie
z użyciem formuły, następnie, jeżeli nie dojdzie do przerwania operacji na skutek wystąpienia wyjątku, wykonywane
jest systemowe sprawdzenie absencji. Przy czym wynik weryfikacji w postaci ewentualnych komunikatów
agregowany jest na liście komunikatów, które, po wykonaniu operacji testowania absencji, wyświetlane są w
odpowiedniej kolejności. Istnieje możliwość wyłączenia systemowego testu absencji z poziomu formuły testującej
poprzez wywołanie w formule odpowiedniej funkcji.

o Formuły absencji Zapisująca - pole słownikowe. W polu przechowywana jest nazwa formuły absencji
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zapisującej  rejestrowaną  absencję.  Nazwa  formuły  zapisującej  absencję  pochodzi  ze  słownika
Formuły  absencji.  Formuła  wykonywana  jest  po  operacji  testowania  absencji,  w  trakcie  zapisu
absencji.  W  formule  absencji  może  dokonać  się  np.  podział  rejestrowanej  absencji  kadrowej  na
odpowiednie absencje płac,  a  także  dodatkowa  weryfikacja  rejestrowanej  nieobecności,  w  wyniku
której  operacja  zapisu  może zostać  przerwana  poprzez  wygenerowanie  w  formule  odpowiedniego
wyjątku. Jeżeli w pole nie wprowadzono żadnej wartości, w trakcie zapisu absencji wywoływana jest
systemowa  funkcja  zapisu,  w  której  dokonywany  jest  systemowy  podział  absencji  kadrowych  na
odpowiednie rodzaje absencji płacowych. Dopuszczalny brak wartości w polu.

Uwaga! W przypadku zapisywania, jeżeli dla rodzaju absencji zdefiniowano formułę zapisującą, domyślnie
wykonuje się tylko zapisywanie przy pomocy formuły, systemowy podział absencji jest wyłączony i pomijany. Istnieje
możliwość włączenia systemowego podziału absencji poprzez wywołanie odpowiedniej funkcji w formule zapisującej.
Włączenie systemowego zapisu spowoduje, że po wykonaniu formuły zapisującej, wykona się systemowy podział
absencji, a dane wygenerowane przez formułę podziału zostaną nadpisane przez wynik działania podziału
systemowego. W efekcie zapisywania absencji przy pomocy formuły z włączonym systemowym podziałem, otrzyma
się wynik równoważny z wykonaniem wyłącznie zapisu systemowego.

Zakładka Ustawienia umożliwia rejestrację w systemie absencji wybranych rodzajów w pokrywających się okresach.
W tabeli umieszczonej na zakładce możliwe jest zdefiniowanie rodzajów absencji, które pozwalają na zarejestrowanie
absencji o edytowanym rodzaju w pokrywającym się okresie czasu.

Dodawanie rodzaju absencji - zakładka Ustawienia

Zakładka  Ustawienia  jest  dostępna  wyłącznie,  gdy  wartość  parametru  konfiguracyjnego  wdrożeniowca
„CzyRejestrAbsRodzajePokrywOkres” ustawiona jest na „Tak”.
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Edycja parametru konfiguracyjnego CzyRejestrAbsRodzajePokrywOkres

Kalendarz pracy: cykle

Słownik ten służy do definiowania cykli zmian, na podstawie których mogą być wygenerowane kalendarze pracy.

Słownik Kalendarz pracy: cykle

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

o Symbol  - symbol cyklu,

o Nazwa - nazwa cyklu,

o Typ kalendarza - wybór z listy rozwijalnej,

o Dni wolne - czy cykl uwzględnia dni wolne (soboty i niedziele) w czasie generowania kalendarza. Jeśli
tak, to cykl będzie omijał dni wolne,

o Święta  -  czy  cykl  uwzględnia  dni  świąteczne  (zdefiniowane  w słowniku  świąt  opisanym  wyżej)
w czasie generowania kalendarza. Jeśli tak, to cykl będzie omijał dni świąteczne,

o Przeskok  w dni  wolne  -  ma  znaczenie  tylko  wtedy,  gdy  ustawiono  znacznik  'dni  wolne'.  Jeśli
'przeskok w dni wolne' jest wybrany, to przechodząc przez dzień wolny nie zmieni się pozycja cyklu.
Jeśli  nie jest  wybrany,  to  liczenie pozycji  cyklu  w dniu  wolnym  będzie  odbywało  się  tak  samo,  jak
w dniu roboczym,

o Przeskok  w święta  -  działa  tak  samo,  jak  przełącznik  'przeskok  w dni  wolne',  tylko  dla  dni
świątecznych,

o Pozycje cyklu - pozycjami cyklu są rodzaje zmian definiowane w słowniku rodzajów zmian lub  dzień
wolny. Pozycje mogą być dodawane lub usuwane, można  je również  przemieszczać  o jedną  pozycję
w górę lub w dół.
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Edycja cyklu kalendarza

Jeżeli  w czasie  generowania  kalendarza,  dzień  wolny  zbiegnie  się  z dniem  świątecznym,  czyli  święto  wypadnie
w sobotę lub w niedzielę, to w kalendarzu dzień ten będzie wyświetlony  jako  świąteczny,  lecz  traktowany  przez  cykl
jako dzień wolny.

Uwaga! Operacja Usuń nie przenosi cykli do nieaktywnych (jak to jest robione w większości słowników), lecz usuwa
rekord bezpowrotnie!
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Definiowanie nowego cyklu kalendarza

Aby zdefiniowac nowy cykl kalendarza, należy:

 Uruchomić słownik Kalendarz pracy:cykle.

Uruchomienie słownika Kalendarz pracy - cykle

W oknie Słownik cykli kalendarza wcisnąć ikonę Dodaj.

Słownik cykli kalendarza - dodanie nowego cyklu

Wypełnić  pola "Nazwa", "Symbol", "Typ kalendarza".
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Dodawanie cykli kalendarza

Aby dodać pierwszą pozycję cyklu wcisnąć przycisk Dodaj. Następnie wypełnić poniższe pola:

Dodawanie pozycji cyklu

o Dzień wolny - pole należy zaznaczyć, jeśli wprowadzana pozycja cyklu jest dniem wolnym w kalendarzu, 

o Nazwa - nazwa zmiany. Wybrać za pomocą słownika.

W oknie Rodzaj zmiany wskazać odpowiednią zmianę i wcisnąć przycisk Wybierz.

Wybór rodzaju zmiany
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Dodać kolejne pozycje cyklu.

Kalendarz pracy: święta

Słownik ten służy do definiowania dni świątecznych, które mogą być uwzględniane w czasie definiowania kalendarza
pracy.

Słownik Kalendarz pracy: święta

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

o Nazwa - nazwa święta,

o Rok - rok, w którym obowiązuje dane święto. Rok jest podawany tylko dla świąt ruchomych,

o Miesiąc - miesiąc, w którym obowiązuje dane święto,

o Dzień - dzień, w którym obowiązuje dane święto,

o Typ - typ święta. Święto może być stałe (S) lub ruchome (R),

o Obowiązuje od - data początku obowiązywania święta,

o Obowiązuje do - data końca obowiązywania święta. Dla świąt ruchomych jest to 1 rok.
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Edycja święta

Uwaga! Operacja Usuń nie przenosi świąt do nieaktywnych (jak to jest robione w większości słowników), lecz
usuwa rekord bezpowrotnie!

Rodzaj zmiany

W  słowniku  Rodzaj  zmiany  definiowana  jest  liczba  godzin  pracy  w dniu  poprzez  określenie  godziny  rozpoczęcia
i zakończenia zmiany.

Słownik Rodzaj zmiany

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

o Lp - pole określające kolejność wyświetlania zmiany na harmonogramie pracy,

o Symbol - symbol zmiany,

o Numer zmiany - 1, 2 lub 3,

o Nazwa - nazwa zmiany (maksymalnie 40 znaków),

o Godzina początkowa,

o Godzina końcowa.
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 Edycja rodzaju zmiany – Grupa

Edycja rodzaju zmiany - Definicja

Dodawanie okresu zmiany

W przypadku definiowania zmiany 24 h konieczne jest zaznaczenie opcji następny dzień. 

Operacja  Usuń  umożliwia  zmianę  statusu  pozycji  na  Nieaktywny.  Pozycja  od  tego  momentu  jest  niewidoczna  i
niedostępna do obsługi. W celu ponownej aktywacji pozycji słownika należy zmienić status  wyświetlania  w słowniku
na  wyświetlanie  pozycji  nieaktywnych  (Widok   Nieaktywne),  a  następnie  za  pomocą  operacji  zmiany  statusu
(Operacje  Zmień status) zmienić status pozycji słownika na Aktywny.
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Rodzaj schorzenia

W  słowniku  Rodzaj  schorzenia   definiowanie  są  rodzaje  schorzeń  wykorzystywane  do  uzupełnienia  kartoteki
schorzeń.

Słownik Rodzaj schorzenia

Każdy rodzaj schorzenia opisany jest następującymi atrybutami:

o Symbol - pole tekstowe o długości 20 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości 120 znaków.

Ekran definicji rodzaju schorzenia

Przyczyna schorzenia

W słowniku Przyczyna schorzenia  definiowanie są przyczyny  schorzeń  wykorzystywane do  uzupełnienia  kartoteki
schorzeń.

Słownik Przyczyna schorzenia

Każda pozycja słownika opisana jest następującymi atrybutami:

o Symbol - pole tekstowe o długości 20 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości 200 znaków.
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Ekran definicji przyczyny schorzenia

Schorzenia

W słowniku Schorzenia  definiowanie są  schorzenia wykorzystywane do uzupełnienia kartoteki schorzeń.

Słownik Schorzenia

Każda pozycja słownika opisana jest następującymi atrybutami:

o Symbol - pole tekstowe o długości 20 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości 120 znaków,

o Opis - pole tekstowe o długości 240 znaków.

Ekran definicji schorzenia



59Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Organ orzekający

Słownik wykorzystywany w kartotece schorzeń, umożliwia zdefiniowanie organu orzekającego.

Słownik Organ orzekający

Każda pozycja słownika opisana jest następującymi atrybutami:

o Symbol - pole tekstowe o długości 20 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości 120 znaków.

Ekran definicji organu orzekającego

Grupy składników stałych

Słownik systemowy Grupy składników stałych umożliwia grupowanie składników stałych.

Grupy składników stałych

Każda pozycja słownika opisana jest następującymi atrybutami:

o Symbol - pole tekstowe,

o Nazwa - pole tekstowe,
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o Lista składników stałych przypisanych do grupy - wybór składników ze słownika Tytuł składnika stałego.

Dodawanie grupy składników stałych

Definiowanie struktury organizacyjnej

Struktura  organizacyjna  przedsiębiorstwa  przedstawiona  jest  w systemie  w naturalny  sposób,  gdzie  jednostki
podległe przedstawione są w postaci gałęzi odchodzących od elementu struktury, któremu podlegają.

 Struktura Organizacyjna

Wykaz funkcji kartoteki:

Dane  Dodaj - umożliwia dodanie jednostki organizacyjnej.

Dane  Popraw - umożliwia modyfikację danych jednostki organizacyjnej.

Dane  Usuń - umożliwia usunięcie jednostki organizacyjnej.

Dane  Wyświetl - umożliwia wyświetlenie danych jednostki organizacyjnej.

Operacje   Dodatkowe  dane  tabelaryczne  jednostki  -  umożliwia  wprowadzanie  i  modyfikację  dodatkowych
danych tabelarycznych jednostki.

Operacje  Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych jednostki - umożliwia zdefiniowanie dodatkowych
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danych tabelarycznych jednostki.

Pole "Wyszukaj"  umożliwia  wyszukiwanie wszystkich  elementów spełniających  kryteria  wyszukiwania  (wyszukane
pozyje oznaczone zostaną kolorem żółtym). Strzałki pozwalają na przemieszczanie się w Strukturze organizacyjnnej po
wyszukanych elementach w górę lub w dół.

Parametr  konfiguracyjny  modułu  Ogólne  o  nazwie  TrybPrezentacjiSlownikaJednostekOrg  steruje  sposobem
prezentacji danych w słowniku jednostek organizacyjnych.

Jeżeli parametr przyjmie wartość:

Wszystkie jednostki – w słowniku prezentowane będą dane bez ograniczeń,

Nadrzędna wobec jednostki logowania jednostka samodzielna wraz z podległymi – w słowniku prezentowana
będzie  jednostka  samodzielna  nadrzędna  wobec  jednostki,  do  której  zalogowany  jest  operatora  wraz  z
jednostkami  podległymi;  w  przypadku  gdy  operator  zalogowany  będzie  do  jednostki  samodzielnej,
prezentowana będzie ta jednostka oraz jej jednostki podległe,

Tylko  jednostka logowania  –  w słowniku  prezentowana będzie wyłącznie jednostka,  do  której  operator  jest
zalogowany,

Jednostka logowania wraz z podległymi – w słowniku prezentowana będzie jednostka, do której operator jest
zalogowany oraz wszystkie jej jednostki podległe,

Zgodnie  z  trybem  podległości  operatora  –  w słowniku  prezentowany  będą  dane ograniczone ze względu  na
tryb podległości operatora.

Parametr konfiguracyjny TrybPrezentacjiSlownikaJednostekOrg

Dodawanie jednostki organizacyjnej

Aby dodać jednostkę organizacyjną, należy wykonać następujące czynności:

Ustawić kursor  (wybór)  na  jednostkę bezpośrednio  nadrzędną.  Jeśli  ma  być  dodana  jednostka  na  pierwszym
(najwyższym) poziomie to należy ustawić wybór na główny węzeł o nazwie Struktura organizacyjna.

Z głównego menu okna Struktury Organizacyjnej wybrać Dane  Dodaj  (lub  skorzystać  z przycisku  Dodaj  na
pasku przycisków).

W oknie Dodawanie elementu struktury organizacyjnej wpisać następujące dane:
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Zakładka Dane

Dodawanie jednostki organizacyjnej

o Nazwa - pole tekstowe o długości 128 znaków,

o Symbol - identyfikator jednostki, pole tekstowe o długości 20 znaków,

o MPK - wybór ze słownika Miejsca powstawanie kosztów,

o Miejsce wykonywania -  pole tekstowe o długości 80 znaków  (miejsce wykonywania pracy),

o Data założenia - data założenia jednostki,

o Zlikwidowana - określa, czy jednostka jest zlikwidowana, czy aktywna,

o Data likwidacji - data likwidacji w przypadku jednostki zlikwidowanej,

o Dostęp dla uprawnionych użytkowników - określa, czy dostęp do danych osobowych pracowników z tej
jednostki  będzie  dodatkowo  uprawniany  (oprócz  standardowego  uprawniania  do  funkcji  Kartoteki
osobowej);  dodatkowe  uprawnianie  pozwala  na  zdefiniowanie  dostępu  wybranych  operatorów  do
wybranych jednostek; uprawnienia te ustawia się w kartotece Uprawnienia do operacji na jednostkach
organizacyjnych.

o Jednostka samodzielnie rozliczająca się - określa, czy dla tej jednostki będzie możliwa emisja odrębnego
PIT-4R.

Dodatkowo, w przypadku jednostek samodzielnie rozliczających się (gdzie zaznaczono wybór w polu Jednostka
samodzielnie  rozliczająca się)  za  pomocą  przycisku  Dane  identyfikacyjne  jednostki  wywołuje  się  okno  Dane
identyfikacyjne jednostki.
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Dane identyfikacyjne - zakładka Dane jednostki

Dane identyfikacyjne jednostki – dane jednostki

Na zakładce Dane jednostki należy wypełnić dane tej jednostki, a mianowicie:

o Pełna nazwa - pole tekstowe o długości 128 znaków,

o Nazwa do  deklaracji  ZUS  -  pole  tekstowe  odpowiadające  polu  Nazwa  skrócona  na  deklaracjach  ZUS.
Nazwa ta  nie może przekroczyć  31  znaków.  Wprowadzenie  dłuższej  nazwy  spowoduje  błędy  podczas
generowania plików xlm do Płatnika ,

o REGON - pole tekstowe o długości 30 znaków,

o NIP - pole tekstowe o długości 13 znaków,

o Urząd  skarbowy   -  przypisanie jednostce samodzielnie rozliczającej  się innego  urzędu  niż  wskazany  w
danych firmy.



64 Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Słownik Urząd skarbowy

Informacja  o  urzędzie skarbowym  firmy  lub  jednostki  samodzielnej  jest  wykorzystywana  w  trakcie  generowania
deklaracji  rozliczeniowych  „dla  firmy”  (np.  PIT  4-R),  gdzie  dane  do  pola  deklaracji  „Urząd  skarbowy  do  którego
adresowana jest deklaracja” pochodzą z danych firmy lub z danych jednostki samodzielnej (w zależności od  tego  czy
deklaracja  drukowana  jest  dla  całej  firmy,  czy  dla  wskazanej  jednostki  –  przy  czym  firmę  lub  jednostkę  należy
zdefiniować jako płatnika składek, który nie jest osobą fizyczną).

W sekcji Adres dane adresowe:

o Ulica -pole tekstowe o długości 150 znaków,

o Nr domu - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Nr lokalu - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Miejscowość - wybrać ze słownika Miejscowości,

o Kod poczt. -  pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Poczta -  pole tekstowe o długości 30 znaków,

o Stopa procentowa składki ubezpieczenia wypadkowego  -  wprowadzona  wartość  wykorzystywana  jest
na liście płac do obliczenia składki ubezpieczenia wypadkowego.

Wciskając przycisk Konta dodać / wybrać domyślne konto jednostki.
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Dane identyfikacyjne jednostki – konta

o Bank - wybór ze słownika,

Słownik Banki

o Numer  - pole tekstowe o długości 60 znaków,

o Opis konta - pole tekstowe o długości 60 znaków,

o Domyślne - tak / nie,

o Konto syntetyczne - 

o Konto analityczne - 

o Waluta - wybrać ze słownika Słownik walut,
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Słownik walut

o Metoda wyceny -  - pole tekstowe o długości 5 znaków.

Dane identyfikacyjne - zakładka Właściciel

Na zakładce Właściciel należy wskazać / podać dane właściciela:

Dane identyfikacyjne jednostki – właściciel

o Płatnik  składek  –  osoba  fizyczna   -  tak  /  nie  –  pole  informujące  o  tym,  czy  właściciel  jednostki
samodzielnej  traktowany  będzie,  jako  płatnik  składek.  Gdy  pole  jest  zaznaczone,  należy  wypełnić
pozostałe pola informacyjne dotyczące osoby wskazanej jako właściciel jednostki,

o Nazwisko  -  pole słownikowe umożliwiające wybór  osoby  z  kartoteki  osobowej,  można  wybrać  osobę
będącą pracownikiem firmy lub wpisać osobę niezatrudnioną.
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Kartoteka pracowników

o Urząd  skarbowy  -  w  przypadku  wyboru  osoby  z  kartoteki  pracowników,  dane  zostaną  pobrane  z
podkartoteki Dane urzędowe  osoby.  W przeciwnym  wypadku,   należy  skorzystać    ze słownika  Urząd
skarbowy.

Zakładka Właściciel umożliwia przypisanie właściciela (osoby będącej pracownikiem  lub  osoby  niezatrudnionej)  do
jednostki  samodzielnie rozliczającej  się.  Właściciel  jednostki  może być  inny  niż  właściciel  firmy  wskazany  w  danych
firm.  Tym  samym  umożliwiono  odrębne  rejestrowanie  właściciela  firmy  i  właścicieli  poszczególnych  jednostek
samodzielnych.

Dane dotyczące właściciela  firmy  lub  jednostki  organizacyjnej  samodzielnie rozliczającej  się są  pobierane  podczas
generowania deklaracji rozliczeniowej  PIT  w przypadku,  gdy  firmę lub  jednostkę zdefiniowano  jako  płatnika  składek
będącego osobą fizyczną. 
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Dane identyfikacyjne zakładka Dane płatnika

Dane identyfikacyjne jednostki - zakładka Dane płatnika

Na zakładce Dane płatnika nalezy wypełnić poniższe pola:

Dane dotyczące ubezpieczeń społecznych

o Stopa procentowa składki ubezpieczenia wypadkowego  -  wprowadzona  wartość  wykorzystywana  jest
na liście płac do obliczenia składki ubezpieczenia wypadkowego,

o Kod terminu opłacania składek na ubezp. społeczne - do wyboru: do 5 dnia, do 10 dnia, do 15 dnia, do
15 dnia (współpracownicy), 

o Zakład pracy chronionej - Nie/Tak,

Rp-7

o Numer konta NKP - Numer Kolejny Płatnika ZUS,

o Oddział ZUS - pole obowiązkowe - nazwa oddziału Zus oraz adres,

o Podstawa wymiaru - do wyboru: emerytury, renty, kapitał początkowy, 

o Typ składki - do wyboru: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie rentowe,

o Typ wypłat - do wyboru: wynagrodzenie, przychód, uposażenie,

o Okres - wybrać z listy.

PFRON

o Numer w rejestrze PFRON
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Zakładka Ustawienie okresów rozliczeniowych

Ustawienie okresów rozliczeniowych

W celu zdefiniowania nowego okresu rozliczeniowego, należy wcisnąć ikonę Dodaj. Wówczaj  wyświetlone zostanie
poniższe okno:

Dodawanie definicji okresu rozliczeniowego

o Rok

o Miesiąc rozpoczęcia okresu rozliczenia - lista z numerami miesięcy,

o Liczba miesięcy okresu rozliczenia -  lista z numerami.

Na  oknie widnieje przycisk  Ustaw  wg  parametru  konfiguracyjnego.  Ustawia  on  definicję  okresu  rozliczeniowego
jednostki  organizacyjnej  na  podstawie  stanu  parametru  konfiguracyjnego  modułu  Personel  o  nazwie
OkresRozliczeniowy. Przy czym w pole "Miesiąc rozpoczęcia okresu rozliczenia" wstawiana jest wartość 1 (przyjmuje
się,  że  w  przypadku  definiowania  okresu  na  podstawie  parametru  miesiącem  rozpoczęcia  okresu  w  danym  roku
zawsze będzie styczeń), natomiast w pole "Liczba miesięcy okresu rozliczenia" wstawiana jest wartość pobrana z ww.
parametru konfiguracyjnego.
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Zakładka Etatyzacja

Etatyzacja

o Stanowisko - wybór stanowiska ze struktury zatrudnienia,

o Liczba etatów zaplanowanych - wartośc liczbowa do 99 999.

Zakładka Przełożony

Zakładka Przełożony

o Bezpośredni przełożony jednostki org. - wybór z listy osób. Przełożony jest wybierany dla zaznaczonego
elementu  struktury  organizacyjnej  i  elementów  podrzędnych  (jeśli  nie  mają  przypisanych  swoich
przełożonych).

Zakładka Kontakty

Zakładka umożliwia zarejestrowanie w systemie informacji o kontaktach jednostki organizacyjnej.
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Zakładka Kontakty

Zakładka Dodatkowe dane tabelaryczne

Dodatkowe dane tabelaryczne zostały opisane w rozdziale Dodatkowe dane tabelaryczne na  przykładzie Kartoteki
pracowników.

Edycję danych zakończyć przyciskiem Akceptuj.

Poprawianie danych jednostki organizacyjnej

Aby poprawić dane jednostki organizacyjnej, należy wykonać następujące czynności:

Wybrać jednostkę w drzewie struktury organizacyjnej.

Z głównego menu okna Struktury Organizacyjnej wybrać Dane  Popraw (lub skorzystać z przycisku Popraw
na pasku przycisków).

W  oknie  Poprawianie  elementu  struktury  organizacyjnej  można  dokonać  edycji  danych,  analogicznie,  jak
podczas dodawania.

Usuwanie jednostki organizacyjnej

Aby usunąć jednostkę organizacyjną, należy:

Wybrać jednostkę w drzewie struktury organizacyjnej.

Wywołać  opcję  Dane   Usuń  (lub  skorzystać  z przycisku  Usuń  na  pasku  przycisków).  Usunięcie  wymaga
dodatkowego potwierdzenia.
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Komunikat potwierdzenia usuwania jednostki organizacyjnej

Uwaga! Jeśli do wybranej jednostki są przyporządkowani pracownicy to usunięcie jednostki jest niemożliwe (nawet
jeżeli są to pracownicy zwolnieni). Jeśli usunięcie jednostki jest konieczne w związku z jej likwidacją należy skorzystać
z opcji Dane -> Popraw i następnie zaznaczyć pole wyboru "Zlikwidowana" oraz wpisać "Datę likwidacji".

Uwaga! W przypadku usuwania elementu nadrzędnego pojawi się poniższy komunikat.

Komunikat potwierdzenia usuwania gałęzi

Likwidowanie jednostki organizacyjnej

Aby zlikwidować (deaktywować) jednostkę organizacyjną, należy:

Wybrać jednostkę w drzewie struktury organizacyjnej.

Wywołać opcję Dane  Popraw (lub skorzystać z przycisku Popraw na pasku przycisków).

Następnie zaznaczyć pole "Zlikwidowane" i wypełnić "Datę likwidacji".
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Likwidowanie jednostki organizacyjnej

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Dodatkowe dane tabelaryczne jednostki

W strukturze organizacyjnej  istnieje możliwość  zarejestrowania  dodatkowych  danych  tabelarycznych.   W  danych
tabelarycznych można umieszczać różnego rodzaju dodatkowe informacje (np. nazwa jednostki  w  innym  języku,  typ
jednostki itp.). Dane te można modyfikować, usuwać oraz wykorzystywać w raportach definiowanych. 

Aby wprowadzić dane dla zdefiniowanego zestawu dodatkowych danych tabelarycznych jednostki, należy:

W Strukturze organizacyjnej zaznaczyć jednostkę, dla której będą uzupełniane dane.

Z menu Operacje wybrać operację Dodatkowe dane tabelaryczne jednostki.

Wybrać zestaw, dla którego będą wypełniane dane.

Wybór zestawu danych

Wcisnąć ikonę Dodaj.

Wypełnić pola zdefiniowanego zestawu
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Pola wybranego zestawu danych

Wcisnąć przycisk Akceptuj. 

Aby zmodyfikować wprowadzone dane tabelaryczne, należy zastosować ikonę Popraw . Za pomocą ikony 
 Usuń można usunąć pozycje dodatkowych danych tabelarycznych.

Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych jednostki

Aby w Strukturze organizacyjnej uaktywniła się operacja Dodatkowe dane tabelaryczne, należy zdefiniować zestaw
danych tabelarycznych. W tym celu należy:

Z menu Operacje wybrać polecenie Ustawiena dodatkowych danych tabelarycznych jednostki. 

W oknie Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych jednostki wcisnąć ikonę Ustawienia zestawów definicji
dodatkowych danych tabelarycznych.

Dodatkowe dane tabelaryczne - definiowanie zestawów

W oknie  Ustawienia zestawów definicji dodatkowych danych tabelarycznych  wcisnąć ikonę Dodaj  lub  z  menu
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Dane wybrać polecenie Dodaj.

Definiowanie zestawu definicji dodatkowych danych tabelarycznych

Uzupełnić pola:

o Zestaw - nazwa zestawu, pole tekstowe o długości 30 znaków,

o Domyślny - oznaczenie domyślnego zestawu.

Poleceniem Akceptuj zatwierdzić wprowadzone informacje.  Wprowadzona  pozycja  pojawi  się na  liście.  Wcisnąć
przycisk Zamknij, aby wrócić do okna Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych jednostki.

Dla każdego zdefiniowanego zestawu można określić pola. Pola mogą być typu tekstowego, pobierane ze słownika,
typu data lub pola liczbowe.

Pola tekstowe definiowane są za pomocą pól:

o Etykieta - nazwa pola, pole tekstowe o długości 30 znaków,

o Format - umeszczenie w tym polu zapisu {DATA}  spowoduje zmianę pola tekstowego na pole typu data,

o Słownik - pozwala podpiąć do pola dowolny słownik,

o Czy obowiązkowe - oznaczenie obowiązkowego pola tekstowego,

o Liczba cyfr dzies. - w przypadku pola liczbowego określa liczbę miejsc dziesiętnych,

o Czy obowiązkowe (nie zero) - oznaczenie pola obowiązkowego w przypadku pola liczbowego,

Poleceniem Akceptuj zatwierdzić wprowadzone dane. Zestaw wraz z polami został utworzony. 

Raport Struktura organizacyjna na dzień

Aby wygenerować raport obrazujący strukturę organizacyjną, należy:

Wybrać jednostkę w drzewie struktury organizacyjnej.

Wywołać opcję Raporty  Struktura organizacyjna.

W wyświetlonym oknie wprowadzić datę i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Parametry raportu

Wyświetlony zostanie raport:
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Raport Struktura organizacyjna

Raport Etatyzacja

Aby wygenerować raport Etatyzacja, należy:

Uruchomić strukturę organizacyjną.

Wywołać opcję Raporty  Etatyzacja.

W wyświetlonym oknie wskazać strukturę organizacyjną oraz datę i wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Etatyzacja

Wyświetlony zostanie raport:

Raport Etatyzacja

Definiowanie podstawowej struktury zatrudnienia

W rozdziale opisano procesy związane z utrzymaniem struktury zatrudnienia przedsiębiorstwa:

dodawanie grupy lub stanowiska,

modyfikację danych grupy lub stanowiska,

usuwanie grupy lub stanowiska.

Struktura  zatrudnienia  przedsiębiorstwa  przedstawiona  jest  w systemie  w naturalny  sposób,  gdzie  grupy  lub
stanowiska podległe przedstawione są w postaci gałęzi odchodzących od elementu struktury, któremu podlegają.

Pole "Wyszukaj" umożliwia wyszukiwanie w Strukturze zatrudnienia pozycji według nazwy lub symbolu.
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Struktura zatrudnienia

Dodawanie elementu struktury zatrudnienia

Aby dodać element struktury zatrudnienia, należy wykonać następujące czynności:

Ustawić  kursor  (wybór)  na  element  bezpośrednio  nadrzędny,  jeśli  ma  być  dodany  element  (grupa  /
stanowisko)  na  pierwszym  (najwyższym)  poziomie  to  należy  ustawić  wybór  na  główny  węzeł  o nazwie
Podstawowa struktura zatrudnienia.

Z głównego menu okna Struktury Zatrudnienia wybrać  Dane   Dodaj  (lub  skorzystać  z przycisku  Dodaj  na
pasku przycisków).

W oknie Dodanie elementu struktury zatrudnienia wpisać następujące dane:



79Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Zakładka Struktura

Definiowanie elementu podstawowej struktury zatrudnienia -
struktura

o Nazwa - nazwa stanowiska lub grupy stanowisk. Pole tekstowe o długości 80 znaków,

o Opis - pole tekstowe o długości 80 znaków,

o Symbol - pole tekstowe o długości 20 znaków,

o Człon  analityki   -  wprowadzić  daną  wg  koncepcji  rozliczania  dekretowania  kosztów  tej  grupy
zatrudnienia / stanowiska (pole tekstowe o długości 50 znaków),

o Data założenia - data założenia jednostki,

o Data likwidacji - dla grupy / stanowiska, które uległo likwidacji,

o Zlikwidowane - określa, czy grupa / stanowisko jest zlikwidowane czy aktywne,

o Stanowisko dydaktyczne - pole typu tak/nie,

o Dostęp dla uprawnionych użytkowników - określa, czy dostęp do danych osobowych pracowników z tej
grupy  /  stanowiska  będzie  dodatkowo  uprawniany  (oprócz  standardowego  uprawniania  do  funkcji
Kartoteki osobowej); dodatkowe uprawnianie pozwala na zdefiniowanie dostępu wybranych operatorów
do wybranych grup zatrudnienia,

o Odpowiedzialność materialna - pole typu tak/nie,

o Procent odpowiedzialności materialnej,

o Kod wykonywanego zawodu - wybór ze słownika,
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Słownik Zawód GUS

o Liczba mies. do wyliczeń śr. chorob. - wybrać wartość 6 (miesięcy) lub 12 (miesięcy),

o Kategoria zaszeregowania - wybór ze słownika,

Słownik Kategoria zaszeregowania



81Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Zakładka Matryca szkoleń

Definiowanie matrycy szkoleń

Aby  wprowadzić  specyfikację szkoleń,  potrzebnych  do  realizacji  dla  wybranej  grupy  /  stanowiska  należy  wybrać
rodzaj szkolenia z listy szkoleń. Chcąc dodać nowy rodzaj szkolenia do listy korzystać należy wcisnąć przycisk Dodaj i
wybrać konieczne szkolenia ze słownika Rodzajów szkoleń.

Za pomocą przycisku Akceptuj zatwierdzić wprowadzone dane.

Poprawianie danych elementu struktury zatrudnienia

Aby poprawić dane elementu struktury zatrudnienia, należy wykonać następujące czynności:

Wybrać element w drzewie struktury zatrudnienia.

Z głównego menu okna Struktury Zatrudnienia wybrać Dane  Popraw  (lub  skorzystać  z przycisku  Popraw
na pasku przycisków).

W oknie Edycja elementu  struktury  zatrudnienia można dokonać  edycji  danych,  analogicznie,  jak  podczas
dodawania danych.

Usuwanie elementu struktury zatrudnienia

Aby usunąć element struktury zatrudnienia, należy:

Wybrać element w drzewie struktury zatrudnienia.

Wywołać  opcję  Dane   Usuń  (lub  skorzystać  z przycisku  Usuń  na  pasku  przycisków).  Usunięcie  wymaga
dodatkowego potwierdzenia.
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Komunikat potwierdzenia usuwania elementu struktury zatrudnienia

Uwaga! Jeśli do wybranego elementu struktury zatrudnienia są przyporządkowani pracownicy to usunięcie tego
elementu jest niemożliwe (nawet jeżeli są to pracownicy zwolnieni). Jeśli usunięcie elementu struktury zatrudnienia
jest konieczne w związku z jego likwidacją należy skorzystać z opcji Dane -> Popraw i następnie zaznaczenie pola
wyboru "Zlikwidowana" oraz wpisanie "Daty likwidacji".

Uwaga! W przypadku usuwania elementu nadrzędnego pojawi się następujący komunikat.

Komunikat potwierdzenia usuwania gałęzi

Definiowanie przekrojów zatrudnienia

W obszarze Personel można zdefiniować wiele przekrojów zatrudnienia. Mogą być one wykorzystywane do realizacji
zestawień GUS lub do wewnętrznych analiz.

Przekrój o nazwie Podstawowa struktura zatrudnienia założony jest automatycznie i nie wymaga on dodawania do
systemu.

Jeśli  zachodzi  potrzeba  zdefiniowania  dodatkowych  przekrojów  zatrudnienia  realizuje  się  to  poprzez  funkcje
dostępne  w oknie  Struktura  Zatrudnienia  w sekcji  Przekroje  zatrudnienia.  Lewą  stronę  tej  sekcji  zajmuje  lista
z nazwami  zdefiniowanych  wcześniej  przekrojów  (zawsze  jest  tam  element  „[STRZATR]  Podstawowa  struktura
zatrudnienia”, który nie wymaga dodawania, gdyż system zapewnia go automatycznie).
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Główne okno definiowania przekrojów i struktur tych przekrojów

Dodawanie nowego przekroju zatrudnienia

Aby dodać nowy przekrój zatrudnienia, należy:

Użyć przycisku Dodaj w sekcji Przekroje zatrudnienia w oknie Struktura zatrudnienia.

W oknie Dodanie przekroju zatrudnienia uzupełnić dane:

Dodawanie przekroju zatrudnienia

o Nazwa przekroju - pole tekstowe do 80 znaków,

o Opis przekroju - pole tekstowe do 80 znaków,

o Symbol -  pole tekstowe do 10 znaków,

o Data założenia - domyślnie podpowiada się bieżąca data.

Za pomocą przycisku Akceptuj zakończyć wprowadzanie danych nowego przekroju.

Poprawianie danych przekroju zatrudnienia

Aby poprawić dane nagłówkowe przekroju zatrudnienia, należy:

Wybrać przekrój zatrudnienia, który ma zostać zmodyfikowany.

Użyć przycisku Popraw w sekcji Przekroje zatrudnienia w oknie Struktura zatrudnienia.
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W  oknie  Poprawianie  przekroju  zatrudnienia  można  dokonać  edycji  danych,  analogicznie,  jak  podczas
dodawania danych.

Uwaga! Niemożliwe jest poprawianie danych nagłówkowych Podstawowego przekroju zatrudnienia.

Usuwanie przekroju zatrudnienia

Aby usunąć przekrój zatrudnienia, należy:

Wybrać właściwy przekrój zatrudnienia w liście przekrojów.

Użyć przycisku Usuń w sekcji Przekroje zatrudnienia w oknie Struktura zatrudnienia.

Potwierdzić usunięcie przekroju zatrudnienia w oknie komunikatu.

Usuwanie przekroju zatrudnienia

Uwaga! Niemożliwe jest usunięcie Podstawowego przekroju zatrudnienia.

Definiowanie struktur przekrojów zatrudnienia

Definiowanie  struktury  Przekroju  zatrudnienia  odbywa  się  w podobny  sposób,  jak  opisano  w rozdziale
o definiowaniu  Struktury  organizacyjnej  lub  Struktury  zatrudnienia  (która  sama  w sobie  jest  jednym  z przekrojów
zatrudnienia).

Do definiowania elementów struktury przekroju należy używać opcji z menu w oknie Struktura Zatrudnienia.

Przykład struktury przekroju zatrudnienia

Ważne! Aktualnie definiowana jest struktura przekroju wybranego z listy przekrojów, która znajduje się w dole
okna w sekcji Przekroje zatrudnienia.
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Dodawanie elementu do struktury

Aby dodać element do struktury przekroju zatrudnienia, należy wykonać następujące czynności:

Ustawić  kursor  (wybór)  na  element  bezpośrednio  nadrzędny.  Jeśli  ma  być  dodany  element  na  pierwszym
(najwyższym) poziomie, to należy ustawić wybór na główny węzeł (o nazwie wybranego przekroju).

Z głównego menu okna Struktury Zatrudnienia wybrać Dane  Dodaj.

W oknie Dodawanie elementu struktury zatrudnienia wpisać dane:

Dodawanie elementu do struktury przekroju

o Bazuje na elemencie podstawowej struktury - pole typu tak / nie – jeśli tak, pole Nazwa staje się polem
słownikowym, z którego należy wybrać element podstawowej struktury zatrudnienia,

o Nazwa - należy wpisać (maksymaknie 80 znaków) lub wybrać ze słownika,

o Opis (opcjonalny) - pole tekstowe o długości 80 znaków,

o Symbol (opcjonalny )- pole tekstowe o długości 20 znaków,

o Człon  analityki  -  podawany  wyłącznie,  jeśli  koncepcja  dekretowania  kosztów  wynagrodzeń  przewiduje
wykorzystanie tego przekroju,

o Data założenia - domyślnie podpowiada się bieżąca data,

o Stanowisko dydaktyczne - pole typu tak / nie,

o Data likwidacji,

o Zlikwidowane - określa, czy element jest aktualny czy też uległ likwidacji.

Za pomocą przycisku Akceptuj zakończyć wprowadzanie danych nowego elementu struktury.

Poprawianie danych elementu struktury

Aby poprawić dane elementu struktury przekroju zatrudnienia, należy wykonać następujące czynności:

Wybrać element ze struktury.

Z głównego menu okna Struktury Zatrudnienia wybrać Dane  Popraw.

W oknie Edycja elementu  struktury  zatrudnienia można dokonać  edycji  danych,  analogicznie,  jak  podczas
dodawania danych.
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Usuwanie elementu ze struktury

Aby usunąć element przekroju zatrudnienia, należy:

Wybrać element w drzewie struktury przekroju zatrudnienia.

Wywołać  opcję  Dane   Usuń  (lub  skorzystać  z przycisku  Usuń  na  pasku  przycisków).  Usunięcie  wymaga
dodatkowego potwierdzenia.

Komunikat potwierdzenia usuwania elementu struktury zatrudnienia

Uwaga! Jeśli do wybranego elementu struktury zatrudnienia są przyporządkowani pracownicy, to usunięcie tego
elementu jest niemożliwe (nawet jeżeli są to pracownicy zwolnieni). Jeśli usunięcie elementu struktury zatrudnienia
jest konieczne w związku z jego likwidacją należy skorzystać z opcji Dane -> Popraw i następnie zaznaczenie pola
wyboru "Zlikwidowana" oraz wpisanie "Daty likwidacji".

Uwaga! W przypadku usuwania elementu nadrzędnego pojawi się następujący komunikat.

Komunikat potwierdzenia usuwania gałęzi

Obsługa kartoteki pracowników

Kartoteka osobowa prowadzona w systemie pozwala na rejestrację zdarzeń  i przeprowadzanie operacji  kadrowych
dotyczących  pracownika:  począwszy  od  zatrudnienia  i przeszeregowania,  na  zwolnieniu  skończywszy.  Katalog
kartoteki  osobowej  pozwala  na  rejestrację,  edycję  i przechowywanie  wymaganych  danych  pracownika.  Informacje
zawarte w kartotece osobowej  wykorzystywane są  do  przeprowadzania  wszelkich  operacji  dotyczących  pracownika,
np. tworzenia list płac,  przelewów (system  pobiera  wtedy  m.in.  dane dotyczące umowy  o pracę,  nr  konta,  na  które
mają zostać wysłane pobory pracownika, itp.).



87Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

 Kartoteka pracowników

Każda pozycja kartoteki jest opisana przez szereg danych szczegółowych gromadzonych w podkartotekach:

Dane personalne,

Dane urzędowe,

Dane ZUS,

Wykształcenie,

Informacje o rodzinie,

Adresy,

Historia pracy,

Rachunki bankowe,

Obciążenia komornicze i administracyjne,

Badania lekarskie,

Szkolenia i kwalifikacje,

Dyscyplina pracy,

Kontakty,

Dane dodatkowe,

Dodatkowe dane tabelaryczne,

Służba cywilna,

Umowa o pracę,

Kary, nagrody i odznaczenia,

Przekroje zatrudnienia,

Załączniki multimedialne,
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Portal pracownika.

Uwaga! Dostępność podkartotek i zakładek w ramach podkartoteki dla wybranej pozycji kartoteki pracowników
uzależniona jest od uruchomionego filtru kartoteki: etaty / pracownicy.

Filtrowanie

Kartoteka posiada wbudowane filtry:

Status zatrudnienia:

Zatrudnieni,

Pracujący w roku – po wybraniu opcji pojawia się okno  Kartoteka  pracowników – filtrowanie,  które
zawiera pole umożliwiające wybranie roku,

Kartoteka pracowników - filtrowanie - pracujący w roku

Uwaga! Ustawienie roku spowoduje, że wyświetleni zostaną pracownicy, którzy przepracowali co najmniej jeden
dzień w tym roku.

Z wypłatą w roku – po wybraniu opcji pojawia się okno Kartoteka pracowników – filtrowanie, które
zawiera pole umożliwiające wybranie roku,
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Kartoteka pracowników - filtrowanie -z wypłatą w roku

Uwaga! Ustawienie roku spowoduje, że wyświetleni zostaną pracownicy, którzy otrzymali wypłatę w wybranym
roku. Filtr wykorzystywany podczas generowania rocznych pitów

Zwolnieni,

Wszyscy,

Rodzaj wyświetlanych danych - Przegląd:

Etaty,

Pracownicy – jeden pracownik może być zatrudniony na więcej niż jednym etacie,

Pełnosprawność:

Pełnosprawni,

Niepełnosprawni,

Niepełnosprawni - znaczny,

Niepełnosprawni - umiarkowany,

Niepełnosprawni - lekki,

Wszyscy,

Jednostka organizacyjna - wybór ze słownika Struktura organizacyjna,

Stanowisko - wybór ze słownika Struktura zatrudnienia,

Nazwisko  -   pole  tekstowe,  możliwe  zastosowanie  znaków  specjalnych  do  filtrowania,  np.  ,  aby  wyświetlić
wszystkich pracowników, których nazwiska zaczynają się od Cel, wystarczy wpisać Cel%.
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Kartoteka pracowników - filtrowanie po fragmencie tekstu

Numer akt

Symbol

Kartoteka umożliwia sortowanie i pozycjonowanie po następujących kolumnach:

Nazwisko,

Nr akt,

Symbol,

Jednostka,

Stanowisko.

Okno sortowania

Przy włączonym sortowaniu wg jednostki lub wg stanowiska włączony jest drugi poziom sortowania wg nazwiska i
imienia pracownika. 

Przycisk znajdujący się przy polu „Sortowanie wg” umożliwia sortowanie danych rosnąco   lub malejąco  .

Zatrudnienie

Uwaga! Istnieje możliwość automatycznego przypisania historii pracy oraz badań lekarskich do nowego etatu
osoby, która już wcześniej była zatrudniona na etat. Funkcjonalność jest uzależniona od odpowiednich parametrów
konfiguracyjnych modułu Kadry: AutoPrzypHistPracyPrzyZatr - Czy przypisać istniejącą historię pracy osoby do
nowego etatu przy zatrudnianiu, AutoPrzypBadLekPrzyZatr - Czy przypisać istniejące bad. lekarskie osoby do
nowego etatu przy zatrudnianiu.

Aby przeprowadzić operację zatrudnienia  pracownika w module Kadry, należy:

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Kartoteka pracowników.

W menu Operacje kartoteki wybrać polecenie Zatrudnienie.
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Zatrudnienie pracownika – wybór / dopisanie pracownika

W wyniku tej czynności na ekranie monitora pojawi się kreator zatrudniania. W przypadku nowego pracownika
należy wypełnić pola Nazwisko, Imię oraz PESEL.

Istnieje  parametr  konfiguracyjny  „CzyWymagPESELZatrPracDodUmWspolprac”  modułu  Kadry,  który  określa  czy
włączona jest kontrola wypełnienia pola PESEL w kreatorze zatrudniania  pracownika  lub  dodawania  nowej  umowy  z
współpracownikiem.

Parametr konfiguracyjny „CzyWymagPESELZatrPracDodUmWspolprac”

Jeśli wartość parametru ustawiona jest na „Tak”, to w przypadku nie uzupełnienia pola PESEL podczas zatrudniania,
zostanie wyświetlony poniższy komunikat.

Komunikat

Uwaga! Moduł Personel posiada parametr konfiguracyjny użytkownika o nazwie
CzyUwzglJednZalogPodczasZatrWgPESEL. W zależności od ustawienia wartości parametru, podczas wykonywania
operacji zatrudnienia osoby według numeru PESEL uwzględniona zostanie wartość parametru 
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CzyWyswietlacTylkoDaneJednZalog. Jeżeli oba parametry ustawioną będą miały wartość "Tak", to lista osób
pobierana w kreatorze zatrudnienia po wprowadzeniu numeru PESEL ograniczona zostanie ze względu na
przynalezność etatu lub umowy osoby o podanym numerze PESEL do jednostki organizacyjnej, do której zalogowany
jest operator. Oznacza to, że ustawienie parametru CzyUwzglJednZalogPodczasZatrWgPESEL wartością "Nie"
umożliwia pominięcie weryfikacji jednostki zalogowanego operatora - tym samym umożliwiono zatrudnienie osoby
spoza jednostki, do której zalogowany jest operator, o ile operator zna numer PESEL zatrudnianej osoby.

Parametr konfiguracyjny CzyUwzglJednZalogPodczasZatrWgPESEL

Ponowne zatrudnienie pracownika

Jeżeli  dane  pracownika  znajdują  się  już  w systemie  (może  tak  być  np.  w przypadku,  gdy  dana  osoba  była

związana wcześniej z firmą umową cywilno – prawną),  należy  wyszukać  ją  w Liście osób,  klikając  ikonę  w
polu Nazwisko lub symbol i wybierając daną osobę z kartoteki osobowej.

Wybór pracownika, który był już związany umową

Przyciskiem Anuluj wybór osoby można usunąć dane osoby wybranej z kartoteki. 

Kliknąć przycisk Dalej.
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Zatrudnienie obcokrajowca bez nadanego numeru PESEL

W Kartotece pracowników z menu Operacje  wybrać polecenie Zatrudnienie.

Zatrudnienie obcokrajowca bez nadanego nr PESEL

Zaznaczyć  checkbox  Obcokrajowiec  bez  nadanego  numeru  PESEL,  wypełnić  pola  Nazwisko,  Imię,  Data
urodzenia, Płeć.

Kliknąć przycisk Dalej.

Dane personalne

Zatrudnienie pracownika – Dane personalne

W oknie Dane personalne należy uzupełnić następujące dane:
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o Drugie imię - pole tekstowe do 25 znaków,

o Nazwisko rodowe - pole tekstowe do 40 znaków,

o Imię ojca -  pole tekstowe do 25 znaków,

o Płeć  -  lista:  kobieta,  mężczyzna,  (automatyczne  uzupełnienie  na  podstawie  wprowadzonego  numeru
PESEL),

o Imię matki - pole tekstowe do 25 znaków,

o Data  urodzenia  -  wpisać  lub  wybrac  z  kalendarza,  (automatyczne  uzupełnienie  na  podstawie
wprowadzonego numeru PESEL),

o Miejsce urodzenia - pole tekstowe do 30 znaków,

o NIP - pole tekstowe do 13 znaków,

o PESEL - pole tekstowe do 11 znaków,

o Symbol -  pole tekstowe do 20 znaków,

o Człon analityki rozrach. - pole tekstowe do 50 znaków.

Gdy powyższe dane zostaną uzupełnione, należy przyciskiem Dalej przejść do kolejnego okna.

Umowa o pracę

Zatrudnienie pracownika - Umowa o pracę

Kolejne okno zawiera szczegóły dotyczące umowy o pracę, które należy wpisać lub wybrać:

o Nr  akt  -  pole  tekstowe  o  długości  25  znaków.  System  umożliwia  ustawienie  automatycznego
numerowania tego pola.

o Data zawarcia  - data zawarcia umowy. Wybrać z kalendarza podręcznego,

o Data rozpoczęcia  - data rozpoczęcia pracy. Wybrać z kalendarza podręcznego,

o Rodzaj umowy - wybrać ze słownika,
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Słownik Rodzaj umowy

o Data ważności  - data ważności umowy, którą należy wypełnić w przypadku rodzaju  umowy  typu  okres
próbny, na czas określony, na czas określony na zastęstwo. Wybrać z kalendarza podręcznego.

o Jednostka -  jednostka organizacyjna (wybrać jednostkę z podpowiadającej się struktury organizacyjnej) .
Pole obowiązkowe.

o Stanowisko - stanowisko pracy (z podpowiadającej się listy stanowisk zawartej strukturze zatrudnienia).
 Pole obowiązkowe.

o Rodzaj  wynagrodzenia  -  wybór  z  listy  rozwijalnej:  godzinowe,  miesięczne,  ryczałtowe,  akordowe,
mnożnikowe, akorodowo-godzinowe,

o Wymiar etatu - wpisać ręcznie lub wybrać ze słownika,

Słownik Wymiar etatu

o Kalendarz pracy - wpisać ręcznie lub wybrać ze słownika,

o Flaga stażu - wpisać ręcznie lub wybrać ze słownika,

o Kat. zaszeregowania - wpisać ręcznie lub wybrać ze słownika,
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Słownik Kategoria zaszeregowania

o Miejsce wypłaty / wykonania pracy - wpisać ręcznie lub wybrać ze słownika,

Słownik Miejsce wypłaty

o MPK - miejsce powstawania kosztów - wpisać ręcznie lub wybrać ze słownika,

o Grupa premiowa - wpisać ręcznie lub wybrać ze słownika.
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 Słownik Grupa premiowa

Po uzupełnieniu danych należy za pomocą przycisku Dalej przejść na kolejną stronę.

Stałe składniki umowy

Zatrudnienie pracownika - Stałe składniki umowy

Zakładka ta dotyczy stałych składników umowy. W celu określenia stałych składników umowy należy wcisnąć
przycisk Dodaj – uaktywnią się wtedy pola:
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Wywałanie słownika Nazwa składnika

o Nazwa składnika - wpisać ręcznie lub wybrać ze słownika składnik, który jest stały dla danej umowy,

Słownik Tytuł składnika stałego

o Obowiązuje od - czas obowiązywania danego składnika,

o Obowiązuje do - czas obowiązywania danego składnika.

Przycisk  Akceptuj  zatwierdza  wpisane  dane.  Przypisanie  kolejnych  składników  wymaga  powtórzenia  opisanych
wyżej  czynności.  Określenie  ram  czasowych  nie  jest  konieczne  w przypadku,  gdy  dany  składnik  obowiązuje
bezterminowo,  jeśli  jednak  pracownik  np.  przez  rok  spłaca  pożyczkę,  należy  określić  datę rozpoczęcia  i zakończenia
spłat.

Gdy  wszystkie  stałe  składniki  zostaną  określone,  należy  za  pomocą  przycisku  Dalej  przejść  do  kolejnego  okna
kreatora.
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Oświadczenia

Okno Oświadczenia  zawiera dane o oświadczeniach składanych przez pracownika:

Zatrudnienie pracownika - Oświadczenia

o Podstawowe miejsce pracy - pole typu tak/nie,

Uwaga! Jeżeli pracownik posiada więcej niż jeden aktywny etat oznaczony jako „Podstawowe miejsce pracy”, to
przy próbie ustalenia etatu głównego system zgłasza stosowny komunikat "Znaleziono więcej niż jeden etat
oznaczony jako 'Podstawowe miejsce pracy'”. Gdy pracownik nie posiada aktywnego etatu oznaczonego jako
podstawowe miejsce pracy, system zgłasza komunikat "Nie znaleziono etatu oznaczonego jako 'Podstawowe miejsce
pracy'”.

o Ulga podatkowa - zaznaczenie pola powoduje uwzględnienie ulgi podatkowej na liście płac,

o Koszty  uzyskania przychodu  -  zaznaczenie pola  powoduje uwzględnienie kosztów uzyskania  przychodu
na liście płac,

o Podwyższone  koszty  uzyskania przychodu  -  zaznaczenie pola  powoduje uwzględnienie podwyższonych
kosztów uzyskania przychodu na liście płac,

o Ubezpieczenie pracownicze,

o Nie  rozliczaj  z  tytułu  zatrudnienia  w  jednostce  organizacyjnej  -  zaznaczenie  tej  opcji  spowoduje
pominięcie tego pracownika podczas dodawania do listy płac dla podstawowego przekroju zatrudnienia.

Należy zaznaczyć te oświadczenia, które pracownik złożył oraz określić datę ich złożenia (domyślnie podpowiadana
jest  data  rozpoczęcia  pracy).  Po  wykonaniu  tych  czynności  za  pomocą  przycisku  Dalej  należy  przejść  do  kolejnego
okna.
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Dane urzędowe

W oknie tym na zakładce Dane urzędowe należy uzupełnić poniższe dane:

Zatrudnienie pracownika - Dane urzędowe

o Obywatelstwo - pole znakowe o długości 40 znaków,

o Urząd skarbowy -  wybrać ze słownika,

o Nr i seria dowodu osobistego - pole znakowe o długości 20 znaków,

o Data wydania - data wydania dowodu osobistego,

o Data ważności - data ważności dowodu osobistego,

o Organ wydający - pole znakowe o długości 40 znaków,

o Nr paszportu - pole znakowe o długości 20 znaków,

o Data wydania - data wydania paszportu,

o Data ważności - data ważności paszportu.

W przypadku zatrudniania obcokrajowca  na  zakładce „Dane urzędowe”  zaznaczyć  pole „Dane obcokrajowca”  oraz
uzupełnić dane na zakładce „Dane obcokrajowca”:
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Zatrudnienie pracownika - dane obcokrajowca

o Obowiązek podatkowy - wybrać z listy: nieograniczony (Rezydent) / ograniczony (Nierezydent),

o Rodzaj  numeru  identyfikacyjnego  -  numer  identyfikacyjny  TIN  /  Numer  ubezpieczeniowy  /  Paszport  /
Urzędowy  numer  stwierdzający  tożsamość  /  Inny  rodzaj  identyfikacji  podatkowej  /  Inny  dokument
potwierdzający tożsamość,

o Zagraniczny numer identyfikacji podatnika - numer wybranego rodzaju numeru identyfikacyjnego,

o Kraj nadania numeru identyfikacyjnego - wybór ze słownika Kraj,

Opcjonalnie wpisać dane dotyczące:

o Karty czasowego pobytu

Data wydania

Data ważności

Nr karty czasowego pobytu

o Karty stałego pobytu

Data wydania

Data ważności

Nr karty stałego pobytu

o Zezwolenia na zatrudnienie

Data wydania

Data ważności

Nr zezwolenia na zatrudnienie 

o Przyrzeczenia zatrudnienia

Data wydania

Data ważności

Nr przyrzeczenia zatrudnienia
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o Karty Polaka

Data wydania

Data ważności

Nr karty Polaka

Po uzupełnieniu powyższych danych, za pomocą przycisku Dalej należy przejść do następnego okna.

Dane ZUS

Po  przejściu  do  kolejnego  okna  pojawi  się  zapytanie  o przepisanie  daty  rozpoczęcia  umowy  do  dat  rozpoczęcia
ubezpieczeń  ZUS.  Jeśli  data  rozpoczęcia  umowy  ma  zostać  przypisana  do  dat  rozpoczęcia  ubezpieczeń  ZUS  należy
wybrać przycisk Tak, w przeciwnym wypadku należy wybrać przycisk Nie i ręcznie wprowadzić daty rozpoczęcia ZUS.

Pytanie o przepisanie danych

W oknie należy uzupełnić dane dotyczące ZUS. Są to: 

Zatrudnienie pracownika – Dane ZUS

o Kod tytułu ubezpieczenia - wybrać ze słownika,
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Słownik Kod tytułu ubezpieczenia ZUS

o Data obowiązku  ubezpieczenia społecznego  -  domyślnie  wstawiana  jest  data  rozpoczęcia  pracy,  datę
mozna zmodyfikować ręcznie,

o Data obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego -  domyślnie wstawiana  jest  data  rozpoczęcia  pracy,  datę
mozna zmodyfikować ręcznie,

o Kod oddziału NFZ - wybrać ze słownika,

Słownik Narodowy Fundusz Zdrowia

o Data  przystąpienia  do  oddziału  NFZ  -  program  podpowiada  datę  zatrudnienia,  można  zmienić  ją  na
wcześniejszą, jeżeli taka sytuacja dotyczy pracownika,



104 Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

o Ubezpieczenie  (emerytalne,  rentowe,  chorobowe,  wypadkowe)  -  należy  zaznaczyć  obejmujący
zatrudnianego pracownika rodzaj ubezpieczenia,

o Informacje o podstawie składek:  należy określić wartość oskładkowanej podstawy,  wybrać  z rozwijalnej
listy informację o przekroczeniu składek (do wyboru: 0 – nie dostarczono, 1 – dostarczył ubezpieczony, 2
– dostarczył płatnik składek, 3 – dostarczył ZUS) oraz wpisać datę dostarczenia oświadczenia.

Po wykonaniu tych czynności za pomocą przycisku Dalej należy przejść do kolejnego okna.

Wykształcenie

W tym oknie należy uzupełnić dane dotyczące wykształcenia:

Zatrudnienie pracownika - Wykształcenie

o Wykształcenie - wybrać ze słownika,

Słownik Wykształcenie

o Stopień naukowy - wybrać ze słownika,
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Słownik Stopień naukowy

o Staż  za  szkoły  -  do  określonego  wykształcenia  system  przypisuje  automatycznie  i zgodnie  z Kodeksem
pracy  staż  za  ukończone szkoły.  Jeżeli  istnieje konieczność  zmniejszenia  stażu,  należy  zrobić  to  ręcznie
w okienku Odliczenie od stażu, po wcześniejszym zaznaczeniu pola  Odliczenie wprowadzone ręcznie,

o Zawód wykonywany - pole tekstowe o długości 50 znaków.

Po wykonaniu powyższych czynności za pomocą przycisku Dalej należy przejść do kolejnego okna.

Adresy

W  kolejnym oknie należy zawrzeć dane dotyczące adresu lub kilku adresów pracownika. Aby  wpisać  adres,  należy
wybrać polecenie Dodaj, które uaktywnia pole dotyczące adresów. Należy uzupełnić dane:

Zatrudnienie pracownika - Adresy

o Ulica - pole tekstowe o długości 150 znaków,

o Nr domu - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Nr lokalu - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Miejscowość  -  ze  względu  na  automatyczne  przypisanie  powiatu,  województwa,  gminy  i kraju  do
miejscowości, nazwy miejscowości nie należy wpisywać ręcznie, zaleca się wybór ze słownika,
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o Kod pocztowy - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Poczta - pole tekstowe o długości 30 znaków,

o Rodzaj adr.  - określić rodzaj podanego wyżej adresu, wybierając odpowiednią pozycję ze słownika.

Słownik Rodzaj adresu

W dalszej kolejności określić należy od kiedy do kiedy adres jest ważny oraz zaznaczyć, jeśli to konieczne, czy jest to
adres do rozliczeń oraz określić urząd skarbowy.

Po  uzupełnieniu  powyższych  danych  należy  je zatwierdzić  przyciskiem  Akceptuj.  Rezultatem  tej  czynności  będzie
pojawienie się opisanego adresu w tabeli znajdującej się w górnej części okna.

Jeśli  istnieje  konieczność  wpisania  kolejnego  adresu  (np.  pracownik  ma  dwa  różne  adresy:  pobytu  stałego  i do
korespondencji), należy powtórzyć opisane wyżej czynności.

Gdy powyższe dane zostaną uzupełnione, należy przyciskiem Dalej przejść do kolejnego okna.

Rachunki bankowe

W  kolejnym  oknie można  zdefiniować   dane dotyczące konta  bankowego  pracownika  .  Aby  dodać  konto  należy
wybrać polecenie Dodaj, które uaktywnia  pole dotyczące adresów.  Na  zakładce Rachunki  bankowe należy  uzupełnić
poniższe dane:
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Zatrudnianie pracownika - Rachunki bankowe

o Bank - wybrać ze słownika,

o Numer - wprowadzić numer konta w formacie  ## #### #### #### #### #### ####,

o Opis konta,

o Typ przelewu wybrać z listy: Przelew krajowy, Przelew zagraniczny,

o Data  obowiązywania  od  i do  -  jeśli  jest  to  konieczne,  wprowadzić  daty  obowiązywania  rachunku
bankowego,

o Domyślne  - w razie potrzeby  zaznaczyć  pole Domyślne.  Jeżeli  pracownik  poda  kilka  rachunków należy
zaznaczyć, który z nich ma być domyślnym miejscem przekazywania wynagrodzenia.

Poleceniem  Akceptuj  zatwierdzić  wprowadzone  dane.  Dane  te  pojawią  się  w tabeli  znajdującej  się  w górnej  części
okna.

Aby wynagrodzenie mogło być automatycznie przekazywane na wskazane przez pracownika konto należy zdefiniować
Sekwencje przelewów. W tym celu należy:

 Kliknąć  zakładkę Sekwencje przelewów,
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Zatrudnianie pracownika - Rachunki bankowe - Sekwencje przelewów

Przyciskiem Dodaj uaktywnić pola do wypełnienia,

W polu Nazwa konta wskazać konto, dla którego definiowana jest sekwencja przelewów,

W polu Typ wybrać z listy rozwijanej rodzaj sekwencji,

W polu Wartośc wprowadzić  wartość (procentową lub kwotową – w zależności od typu wybranej sekwencji).

Poleceniem Akceptuj potwierdzić wprowadzoną sekwencję. Dane sekwencji pojawią się w tabeli  znajdującej  się
w górnej części okna.

Gdy powyższe dane zostaną uzupełnione, należy przyciskiem Dalej przejść do kolejnego okna.
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Kontakty

W ostatnim  oknie należy  zawrzeć  dane dotyczące danych  kontaktowych  pracownika.  Aby  wpisać  kontakt,  należy
wybrać polecenie Dodaj, które uaktywnia sekcję dotyczącą danych kontaktowych. Należy uzupełnić dane:

Zatrudnienie pracownika - Kontakty

o Rodzaj kontaktu - określić rodzaj podanego wyżej kontaktu, wybierając odpowiednią pozycję ze słownika,

Słownik Rodzaj kontaktu

o Dana kontaktowa - np. adres email, numer telefonu, itp.,

o Kontakt  domyślny  -  zaznaczenie  checkbox’a  umożliwia  oznaczenie,  który  kontakt  będzie  kontaktem
domyślnym.

Po  uzupełnieniu  powyższych  danych  należy  je zatwierdzić  przyciskiem  Akceptuj.  Rezultatem  tej  czynności  będzie
pojawienie się opisanego kontaktu w tabeli znajdującej się w górnej części okna.

Jeśli istnieje konieczność wpisania kolejnego kontaktu, należy powtórzyć opisane wyżej czynności.

Aby  sfinalizować  proces  zatrudniania  pracownika  należy  wcisnąć  przycisk  Zakończ.   Rezultatem  przeprowadzenia
operacji zatrudnienia pracownika jest pojawienie się jego danych na liście pracowników w kartotece pracowników.
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Wydruk umowy o pracę

Po  wprowadzeniu  danych  pracownika  do  Kartoteki  osobowej  (po  zatrudnieniu),  można  wydrukować  Umowę
o pracę. W tym celu należy:

W Kartotece pracowników zaznaczyć osobę, dla której ma być wystawiona umowa.

Z menu Raporty  Dokumenty wybrać polecenie Umowa o pracę.

 Kartoteka osobowa pracowników - wybór raportu Umowa o pracę

Po  wyborze  polecenia  Umowa  o pracę  pokaże  się  okno,  w którym  należy  zweryfikować  lub  uzupełnić
następujące dane:

o Data zawarcia umowy,

o Data rozpoczęcia pracy,

o Jednostka org,

o Stanowisko,

o Rodzaj umowy,

o Data ważności umowy,

o Drukuj informację o skróconym okresie wypowiedzenia,

o Grupa premiowa,

o Kategoria zaszeregowania,

o Rodzaj wynagrodzenia,

o Wymiar etatu,

o Płaca zasadnicza z umowy,

o Dodatkowe informacje.
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Parametry raportu – standardowe parametry umowy o pracę

Gdy  dane  zostaną  uzupełnione,  należy  za  pomocą  przycisku  Akceptuj  przejść  do  formularza  umowy,  którą
następnie można wydrukować (za pomocą wyboru polecenia Drukuj).
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Podgląd wydruku - widok dokumentu Umowa o pracę

Anulowanie zatrudnienia

Jeżeli  istnieje  taka  konieczność,  można  anulować  zatrudnienie  pracownika  (pod  warunkiem,  że  nie  zaistniały
wcześniej  żadne  znamiona  stosunku  pracy,  np.  przeszeregowanie,  wypłata  wynagrodzenia,  rejestracja  absencji).
W tym celu w Kartotece osobowej należy:

Wybrać dane osoby, której zatrudnienie ma być anulowane i w menu Operacje  wybrać  polecenie Anulowanie
zatrudnienia. 
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Kartoteka osobowa pracowników - wybór operacji Anulowanie zatrudnienia

Ponieważ operacja anulowania zatrudnienia jest nieodwracalna, system poprosi o potwierdzenie wykonania tej
operacji. Jeśli umowa o pracę ma być anulowana,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy
wybrać przycisk Nie.

Okno potwierdzenia operacji Anulowanie
zatrudnienia

W  wyniku  przeprowadzenia  operacji  Anulowanie  zatrudnienia,  z kartoteki  osobowej  zostaną  usunięte  dane
pracownika oraz dane o sekwencjach przelewów pracownika.

Zwolnienie

Aby przeprowadzić operację zwolnienia pracownika, należy:

W Kartotece pracowników  wybrać pracownika, który ma zostać zwolniony.

W menu Operacje wybrać polecenie Zwolnienie.
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Kartoteka osobowa pracowników - wybór operacji Zwolnienie pracownika

W wyniku wyboru polecenia Zwolnienie, na ekranie monitora  pojawi  się kreator  umożliwiający  rozwiązanie
stosunku pracy. Pierwsze okno pozwala na sprawdzenie poprawności danych dotyczących umowy o pracę. 

Rozwiązanie umowy - informacja dotycząca umowy o pracę zwalnianego pracownika

Po ich sprawdzeniu należy za pomocą przycisku Dalej przejść do kolejnego okna.

W  ostatnim  oknie  należy  wpisać  datę  zakończenia  umowy  oraz  wybrać  ze  słownika  sposób  rozwiązania
umowy.
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Rozwiązanie umowy – data i sposób rozwiązania umowy

Słownik Sposób rozwiązania umowy

Jeśli  to  konieczne,  zaznaczyć  pole automatycznej  aktualizacji  statusu  ZUS.  Zaznaczenie tej  opcji  spowoduje
zmianę statusu ZUS zwolnionego pracownika oraz wszystkich zarejestrowanych w systemie członków rodziny
pracownika ze statusów: 1 - do zmiany, 2 - do korekty, 3 – zarejestrowany, na: 4 - do wyrejestrowania.

Na koniec należy wybrać, w jaki sposób ma być  obsłużony  zwalniany  pracownik  na  portalu.  Operator  może
wybrać,  czy  po  zakończeniu  operacji  zwolnienia  konto  operatora  portalu  zostanie  zablokowane,  czy  też
ustawione zostaną uprawnienia "tylko do odczytu".

Wybrać polecenie Zakończ.

W  wyniku  przeprowadzenia  tej  operacji  umowa  zostanie  rozwiązana.  Jeżeli  pracownik  nie  wykorzystał
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przysługującego mu proporcjonalnie urlopu wypoczynkowego, system zapyta, czy przyznać ekwiwalent za urlop.

Informacja o niewykorzystaniu urlopu przez pracownika

Uwaga! W przypadku, gdy pracownik przed zwolnieniem z pracy wykorzysta więcej urlopu niż przypada mu
proporcjonalnie do daty zwolnienia, limit dni urlopu w takiej sytuacji określony jest liczbą dni wykorzystanego urlopu
(przypadek taki sam, jak przy urlopie wychowawczym), a liczba pozostałych dni urlopu wynosi 0 (brak ekwiwalentu).

Uwaga! W przypadku, gdy pracownika przed zwolnieniem z pracy przeszeregowano z datą w przyszłości, system
nie pozwoli go zwolnić (lub zmienić danych umowy). Wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Komunikat związany z zaplanowanym przeszeregowaniem

Świadectwo pracy

Po przeprowadzeniu operacji zwolnienia istnieje możliwość wydrukowania świadectwa pracy. W tym celu należy:

W Kartotece pracowników wybrać osobę, która została zwolniona.

W menu Raporty wybrać polecenie Świadectwo pracy.
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Wybór w menu opcji Świadectwo pracy

Otworzy się okno, w którym należy uzupełnić lub poprawić poniżśze dane:

o Data dokumentu - podpowiada się data bieżąca,

o Przyczyna ustania stosunku pracy- do wyboru rozwiązanie lub wygaśnięcie,

o Opis przyczyny - pobierana z pola Sposób rozwiązania umowy z umowy pracownika,

o Podstawa prawna urlopu rodzicielskiego,

o Podstawa prawna urlopu wychowawczego,

o Skrócenie okresu wypowiedzenia,

o Informacje uzupełniające,

o Prawo odwołania się do,

o Drukuj nazwy okresów bezskładkowych - zaznaczenie opcji powoduje wydruk  pełnych  nazw (w miejsce
symboli) okresów nieskładkowych.
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Parametry raportu - uzupełnienie danych do świadectwa pracy

Aby  potwierdzić  wprowadzone  dane,  należy  wybrać  przycisk  Akceptuj.  Pojawi  się  wtedy  okno  podglądu
wydruku.

Aby wydrukować świadectwo pracy, należy wybrać polecenie Drukuj.
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Podgląd wydruku – przykładowe świadectwo pracy

W celu opuszczenia okna podglądu należy wybrać polecenie Zamknij.

Anulowanie zwolnienia

Moduł  Kadry  pozwala  na  anulowanie  operacji  zwolnienia  pracownika  (rozwiązania  stosunku  pracy).  Aby
przeprowadzić tę operację, należy:

W Kartotece pracowników   zmienić filtr w polu Status na Zwolnieni i wybrać pracownika, któremu ma zostać
anulowane zwolnienie.

W menu Operacje wybrać polecenie Anulowanie zwolnienia.
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Kartoteka osobowa pracowników - wybór operacji Anulowanie zwolnienia pracownika

W  wyniku  wyboru  polecenia  Anulowanie  zwolnienia,  system  poprosi  o potwierdzenie  wyboru  tej  operacji.
Jeżeli zwolnienie ma zostać anulowane, należy wybrać przycisk Tak, w przeciwnym wypadku przycisk Nie.

Okno potwierdzenia operacji Anulowanie zwolnienia

W wyniku potwierdzenia wyboru anulowania zwolnienia, system sprawdzi,  czy  zarejestrowano  ekwiwalent  za
niewykorzystany urlop i zaproponuje anulowanie tego wpisu.

Okno komunikatu anulowania ekwiwalentu za urlop

W  wyniku  potwierdzenia  wyboru  anulowania  ekwiwalentu,  operacja  anulowania  zwolnienia  pracownika
zostanie wykonana i potwierdzona odpowiednim komunikatem.
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Okno komunikatu potwierdzającego anulowanie
zwolnienia pracownika

Przeszeregowanie

Operacja  Przeszeregowanie  pozwala  na  ewidencjonowanie  w systemie  wszelkich  zmian  związanych  z umową
o pracę pracownika. Zmiany mogą dotyczyć np.: stanowiska pracy, wynagrodzenia, miejsca pracy, wymiaru etatu, itp.

Aby wykonać operację przeszeregowania, należy:

W Kartotece pracowników  wybrać osobę, którą należy przeszeregować, a następnie w menu Operacje  wybrać
polecenie Przeszeregowanie.

Kartoteka osobowa pracowników - wybór polecenia przeszeregowania

W  konsekwencji  wyboru  polecenia  Przeszeregowanie,  na  ekranie  monitora  pokaże  się  okno  z dwiema
zakładkami: Umowa o pracę, Stałe składniki umowy.

W zakładce Umowa o pracę, jako data przeszeregowania, podpowie się data bieżąca,  w zależności  od  potrzeb
należy zmienić dane:

o Data przeszeregowania - domyślnie wypełniana data bieżąca,

o Rodzaj umowy,

o Data ważności,

o Jednostka,

o Stanowisko,
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o Rodzaj wynagrodzenia,

o Wymiar etatu,

o Kalendarz pracy,

o Flaga stażu,

o Kategoria zaszeregowania,

o Miejsce wypłaty / wykonania pracy,

o MPK - miejsce powstawania kosztów,

o Grupa premiowa.

Przeszeregowanie - zakładka Umowa o pracę

Ważne! W przypadku, gdy w polu "Data przeszeregowania" zostanie wybrana data późniejsza niż data bieżąca,
system wykona przeszeregowanie zgodnie z ustawionym parametrem konfiguracyjnym o nazwie 
KonfigPrzeszeregowania. Aby zmienić ustawienia parametru, należy otworzyć kartotekę Parametry konfiguracyjne,
wybrać moduł Kadry, a następnie poprawić parametr konfiguracyjny (wybrać odpowiedni wiersz i nacisnąć ikonę
Popraw).

Poprawianie parametru Konfiguracja Przeszeregowania

Podczas ustawiania parametru KonfigPrzeszeregowania istnieje możliwość wyboru jednej z trzech opcji:

o Obowiązują  od  momentu  wprowadzenia  –  wybranie  opcji  spowoduje  wykonanie  przeszeregowania
pracownika z datą wprowadzenia danych przeszeregowania.
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o Obowiązują od daty przeszeregowania – wybranie opcji spowoduje wykonanie przeszeregowania pracownika
w wybranym w polu "Data przeszeregowania" dniu.

o Pytanie  przy  każdym  przeszeregowaniu  –  wybranie  opcji  spowoduje  wyświetlenie  poniższego  okna  z
pytaniem przy każdorazowej akceptacji przeszeregowania pracownika:

Przeszeregowanie w przyszłości – komunikat

Uwaga! Zaplanowane przeszeregowanie jest widoczne w oknie Umowa o pracę na zakładce Przebieg zatr.
Zaplanowane przeszeregowanie jest oznaczone kolorem niebieskim.

W zakładce Stałe składniki umowy można dodać nowe wynagrodzenie bądź składniki, które bedą przysługiwać
pracownikowi w wyniku wykonywanego przeszeregowania. 

Przeszeregowanie - zakładka Stałe składniki umowy

Podczas dodawania nowej stawki wynagrodzenia należy pamiętać, aby w polu Obowiązuje Od: wprowadzić datę
zgodną z datą przeszeregowania. Wskazać przycisk Akceptuj. 
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Dodanie nowego składnika

Jeśli  okres  obowiązywania  pokrywa  się  z  okresem  obowiązywania  nowego  składnika  system  wyświetli
odpowiedni komunikat.

Komunikat z pytaniem o zakończenie okresu obowiązywania
poprzedniego składnika

Wybrać przycisk Tak. System automatycznie zakończy okres obowiązywania poprzedniego składnika.

Składniki wynagrodzenia

Dodawanie nowego składnika

Aby dodać nowy składnik wynagrodzenia, należy:

Wcisnąć przycisk Dodaj, uaktywnią się wtedy pola:

o Nazwa składnika - wybrać składnik ze słownika,

o Obowiązuje od - wpisać datę,

o Obowiązuje do  - wpisać datę, jeśli składnik nie obowiązuje bezterminowo.

Przyciskiem Akceptuj zatwierdzić wprowadzone dane – nowy składnik pojawi się wtedy w tabeli znajdującej się
w górnej części okna.

Modyfikacja składnika

Aby poprawić istniejący już składnik, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać składnik, który ma zostać poprawiony. 

Przyciskiem Popraw uaktywnić okno umożliwiające zaktualizowanie danych:

o Obowiązuje od  -wpisać datę,
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o Obowiązuje do - wpisać datę, jeśli składnik nie obowiązuje bezterminowo,

o Wartość - wpisać wartość składnika.

Przyciskiem  Akceptuj  zatwierdzić  wprowadzone  dane  –  poprawiony  składnik  pojawi  się  wtedy  w tabeli
znajdującej się w górnej części okna.

Usuwanie składnika

Aby usunąć istniejący składnik, należy:

W tabeli wybrać składnik, który ma zostać usunięty,

Wybrać polecenie Usuń,

Ponieważ operacja ta jest nieodwracalna, system poprosi o potwierdzenie polecenia. 

Okno potwierdzenia polecenia Usuń składnik

Jeżeli składnik ma zostać usunięty, należy wybrać przycisk Tak, w przeciwnym wypadku przycisk Nie. 

Po zaakceptowaniu polecenia Usuń wybrany składnik zostanie usunięty z tabeli znajdującej się w górnej części
okna.

Po  wprowadzeniu  wszystkich  zmian  dotyczących  przeszeregowania  należy  zaakceptować  je  przyciskiem
Akceptuj, który automatycznie zamknie okno przeszeregowania.

Wydruk aneksu do umowy o pracę po przeszeregowaniu

Wprowadzenie przeszeregowania daje możliwość wyboru i wydrukowania dokumentu: Aneks do umowy o pracę.

Aby wydrukować Aneks do umowy o pracę, należy:

Z Kartoteki pracowników wybrać osobę, dla której należy wydrukować dokument.

Z menu Raporty wybrać polecenie Dokumenty, a następnie  Aneks do umowy o pracę.
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Kartoteka osobowa pracowników - wybór polecenia Aneks do umowy o pracę

Pojawi się okno dokumentu, w którym należy zweryfikować lub uzupełnić pola:

o Data zawarcia umowy,

o Data zmiany warunków,

o Jednostka org.,

o Stanowisko,

o Rodzaj umowy,

o Data ważności umowy,

o Drukuj informację o skróconym okresie wypowiedzenia,

o Grupa premiowa,

o Kategoria zaszeregowania,

o Rodzaj wynagrodzenia,

o Wymiar etatu,

o Płaca zasadnicza z umowy,

o Dodatkowe informacje.
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Parametry raportu - uzupełnienie danych do Aneksu do umowy o pracę

Uzupełnione dane należy potwierdzić  przyciskiem  Akceptuj  –  na  ekranie monitora  pokaże się wtedy  podgląd
wydruku dokumentu Aneks do umowy o pracę.

Aby wydrukować dokument, należy wybrać polecenie Akceptuj.
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Podgląd wydruku - Aneks do umowy o pracę

Przeszeregowanie grupy pracowników

Operacja  Przeszeregowanie  grupy  pracowników  pozwala  na  ewidencjonowanie  w systemie  wszelkich  zmian
związanych z umową o pracę grupy pracowników.

Aby wykonać operację przeszeregowania grupy pracowników, należy:

W Kartotece pracowników zmienić widok na Przegląd: Etaty, Status: Zatrudnieni.

Zmiana widoku w kartotece pracowników
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Wybrać osoby (trzymając wciśnięty przycisk Ctrl), które należy przeszeregować, a następnie w menu Operacje
wybrać polecenie Przeszeregowanie grupy pracowników.

Kartoteka osobowa pracowników - wybór polecenia przeszeregowania grupy pracowników

W  konsekwencji  wyboru  polecenia  Przeszeregowanie  grupy  pracowników,  na  ekranie  monitora  pokaże  się
okno  z trzema  zakładkami:  Zmiany  w  umowie  o pracę,  Zmiany  wartości  składników  stałych,  Etaty  do
przeszeregowania.

W  zakładce  Zmiany  w  umowie  o pracę,  jako  data  przeszeregowania  podpowie  się  data  bieżąca,  należy
natomiast wprowadzić dane, które mają ulec zmianie  w wyniku  przeszeregowania.  Zakładkę wykorzystujemy
w przypadku zmiany warunków pracy:

o Rodzaj umowy,

o Data ważności,

o Jednostka,

o Stanowisko,

o Rodzaj wynagrodzenia,

o Wymiar etatu,

o Kalendarz pracy,

o Flaga stażu,

o Kategoria zaszeregowania,

o Miejsce wypłaty / wykonania pracy,

o MPK - miejsce powstawania kosztów,

o Grupa premiowa.
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Przeszeregowanie - zakładka Zmiany w umowie o pracę

W  zakładce  Zmiany  wartości  składników  stałych  wprowadzić  składniki  stałe  zmieniane  w  procesie
przeszeregowania

o Tytuł składnika stałego - wybór ze słownika,

o Data początkowa - uzupełniana automatycznie datą z pola "Data przeszeregowania",

o Data końcowa - opcjonalna,

o Sposób zmiany wartości - wybór pozycji ze słownika: ustawienie wartości, zmiana o  procent,  zmiana  o
wartość,

o Wartość - wprowadzić odpowiednią wartość.

Przeszeregowanie - zakładka Zmiany wartości składników stałych

W  zakładce  Etaty  do  przeszeregowania  można  podejrzeć  szczegóły  dotychczasowym  umów  pracowniczych
i ewentualnie usunąć pracownika z listy etatów do przeszeregowania. 
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Przeszeregowanie - zakładka Etaty do przeszeregowania

Po  wprowadzeniu  wszystkich  zmian  dotyczących  przeszeregowania  należy  zaakceptować  je  przyciskiem
Akceptuj, który automatycznie zamknie okno przeszeregowania grupy pracowników.

Tak,  jak  w  przypadku  przeszeregowania  pojedynczego  pracownika,  przeprowadzenie  przeszeregowania  grupy
pracowników daje możliwość wyboru i wydrukowania dokumentu: Aneks do umowy o pracę – patrz rozdział Wydruk
aneksu do umowy o pracę po przeszeregowaniu. W przypadku akceptacji przeszeregowania grupowego w przyszłości
system zachowuje się tak samo, jak przy przeszeregowaniu jednego pracownika.

Anulowanie przeszeregowania

W module Kadry  istnieje możliwość  anulowania  (cofnięcia)  przeszeregowania,  pod  warunkiem,  że w systemie  nie
zostały zaewidencjonowane nowe dane (np. zostały naliczone płace z nową stawką, nie było kolejnej operacji kadrowe
przeszeregowania czy zwolnienia pracownika).

Aby anulować przeszeregowanie, należy:

W Kartotece pracowników wybrać osobę, której należy anulować przeszeregowanie.

W menu Operacje wybrać polecenie Anulowanie przeszeregowania
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Kartoteka osobowa pracowników - wybór operacji Anulowanie przeszeregowania

Potwierdzić  chęć  anulowania  przeszeregowania,  gdyż  operacja  anulowania  przeszeregowania  jest
nieodwracalna.

Okno potwierdzenia operacji anulowania
przeszeregowania

Jeżeli operacja ta ma zostać wykonana, należy wybrać przycisk Tak:

Okno potwierdzenia anulowania przeszeregowania

W przeciwnym wypadku należy wybrać przycisk Nie.

Uwaga! Nie można anulować przeszeregowania pracownika, jeśli zostało dla niego zaplanowane
przeszeregowanie w przyszłości.
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Anulowanie przeszeregowania - komunikat

Zatrudnienie na macierzyńskim

Uwaga! Do wykonania powyższej operacji konieczne jest nadanie operatorowi uprawnienia o nazwie
PE_KD_ZATR_MAC_WK.  

Aby zatrudnić pracownika będącego na urlopie macierzyńskim, należy:

W  Kartotece  pracowników  wskazać  pracownika  i  z  menu  Operacje  wybrać  polecenie  Zatrudnienie  na
macierzyńskim.

Operacja Zatrudnienie na macierzyńskim

Uwaga! Operacja możliwa jest do wykonania tylko w kontekście etatu oraz tylko wtedy, gdy w kartotece
zaznaczono jeden rekord. Przed wykonaniem operacji sprawdzane jest, czy zarejestrowano dla pracownika urlop
macierzyński dodatkowy lub rodzicielski. Jeżeli nie, system zgłasza stosowny komunikat uniemożliwiający wykonanie
operacji. Okno komunikatu przedstawiono poniżej.
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Komunikat informujący o braku możliwości zatrudnienia pracownika na
macierzyńskim

W przypadku, gdy uprzednio zarejestrowany został urlop macierzyński dodatkowy lub rodzicielski, po wykonaniu
operacji Zatrudnienie na macierzyńskim pojawi się okno jak dla operacji przeszeregowania. 

Na oknie uzupełnione zostaną wszystkie pola danymi z bieżącej umowy pracownika oprócz pola Wymiar etatu  i
pola  Data  przeszeregowania.  Pole  Wymiar  etatu  będzie  musiało  zostać  uzupełnione  przez  użytkownika,  przy
czym  nie będzie  można  wybrać  wymiaru  etatu  większego  niż  1/2.  Natomiast  w  pole  Data  przeszeregowania
wprowadzona zostanie najpóźniejsza data rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego  dodatkowego  lub  rodzicielskiego
(data  będzie  mogła  być  zmieniona,  ale  tylko  na  taką,  która  zawiera  się  w  okresie  urlopu  macierzyńskiego
dodatkowego  lub  rodzicielskiego).  Po  zaakceptowaniu  danych  wprowadzonych  na  oknie  przeszeregowania
wykonana zostanie operacja zatrudnienia na macierzyńskim, która sprowadza się do:

o wykonania przeszeregowania,

o oznaczenia  bieżącej  umowy  jako  zatrudnienia  na  macierzyńskim  (zaznaczone  pole  "Zatrudnienie  w
trakcie urlopu  macierzyńskiego  dodatkowego  lub  rodzicielskiego"  na  zakładce Oświadczenia  na  panelu
danych umowy o pracę),



135Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Zakładka Oświadczenie na panelu umowa o pracę

o wprowadzenia przeszeregowania w przyszłości, które pozwala na przywrócenie warunków umowy sprzed
okresu zatrudnienia na macierzyńskim.

Zakładka Przebieg zatrudnienia na panelu Umowa o pracę

W  wyniku  wykonania  operacji  zatrudnienia  na  macierzyńskim  utworzony  zostanie  rekord  w  przebiegu
zatrudnienia przechowujący informacje o warunkach umowy sprzed okresu zatrudnienia na macierzyńskim, okres
obowiązywania  warunków  bieżącej  umowy  traktowany  będzie  jako  okres  zatrudnienia  na  macierzyńskim,
natomiast, aby możliwe było przywrócenie warunków umowy sprzed zatrudnienia na macierzyńskim utworzone
zostanie  przeszeregowanie  w  przyszłości,  które  wykona  się  w  następnym  dniu  po  zakończeniu  urlopu
macierzyńskiego dodatkowego lub rodzicielskiego.

Uwaga! W przypadku, w którym zmieniony zostanie okres urlopu macierzyńskiego (wydłużony lub skrócony)
konieczne będzie ręczne zmodyfikowanie przez użytkownika daty przeszeregowania w przyszłości. Przy czym
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modyfikowana data przeszeregowania w przyszłości musi być dzień późniejsza niż data zakończenia urlopu
macierzyńskiego dodatkowego lub rodzicielskiego rozpoczętego w dacie rozpoczęcia warunków umowy zatrudnienia
na macierzyńskim. 

Jeżeli data przeszeregowania w przyszłości będzie inna niż następny dzień od zakończenia urlopu macierzyńskiego,
wyświetlony zostanie komunikat jak na poniższym zrzucie ekranu:

Komunikat informujący o niezgodności dat przeszeregowania i zakończenia
urlopu macierzyńskiego

Rejestrowanie absencji w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego

Dla  pracownika  zatrudnionego  na  macierzyńskim,  w  trakcie  urlopu  macierzyńskiego  dodatkowego  lub
rodzicielskiego  może zaistnieć  konieczność  zarejestrowania  absencji  np.  urlopu  wypoczynkowego,  bezpłatnego  itd.
Aby zapewnić opisaną funkcjonalność, umożliwiono w systemie wprowadzenie absencji o pokrywających się okresach.
Dotyczy  to  wyłącznie  sytuacji,  w  której  dany  pracownik  zatrudniony  jest  na  macierzyńskim  i  ma  tym  samym
zarejestrowany  urlop  macierzyński  dodatkowy  lub  rodzicielski,  a  rejestrowana  absencja  jest  innego  rodzaju  niż
wymieniona  w  polu  Absencje,  których  nie  można  zarejestrować  w  trakcie  urlopu  macierzyńskiego  dod.  lub
rodzicielskiego parametru konfiguracyjnego KonfigZatrNaUrlMacierzLubRodzic.

Nie  można  zatem  zarejestrować  w  pokrywających  się  okresach  dwóch  urlopów  macierzyńskich.  Przy  próbie
wprowadzenia  absencji,  która  nie  może  pokrywać  się  z  urlopem  macierzyńskim  system  zgłosi  komunikat,  jak  na
poniższym zrzucie ekranu:

Komunikat informujący o braku możliwości zarejestrowania absencji o okresie
pokrywającym się z urlopem macierzyńskim

Tak  samo  nie  można  zarejestrować  dwóch  absencji  o  pokrywających  się  okresach,  jeżeli  pracownik  nie  jest
zatrudniony na macierzyńskim. 

W efekcie wprowadzonych  zmian  możliwa  do  odzwierciedlenia  w systemie stała  się  sytuacja,  w  której  w  trakcie
urlopu  macierzyńskiego  pracownik  przebywa  na  urlopie  wypoczynkowym  przy  czym  każdy  z  urlopów
wypoczynkowych  może pokrywać  się z  urlopem  macierzyńskim,  ale  urlopy  wypoczynkowe  wzajemnie  ze  sobą  nie
mogą się pokrywać.

Naliczanie limitu urlopu w trakcie zatrudnienia na macierzyńskim

W  związku  z  wprowadzeniem  możliwości  zatrudnienia  pracownika  na  macierzyńskim  zmienił  się  sposób
wyznaczania limitu urlopu dla pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim dodatkowym lub rodzicielskim i
pracującego  w  tym  samym  czasie.  Przy  wyliczaniu  limitu  za  okres,  w  którym  pracownik  przebywa  na  urlopie
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macierzyńskim  system  nie pomniejsza  limitu  ze względu  na  zmniejszony  wymiar  etatu,  tzn.  pod  uwagę  brany  jest
wymiar  etatu  sprzed  okresu  zatrudnienia  na  macierzyńskim.  Innymi  słowy,  podczas  naliczania  limitu  urlopu  dla
pracownika równocześnie zatrudnionego i przebywającego na urlopie macierzyńskim wymiar etatu z zatrudnienia na
urlopie macierzyńskim nie ma wpływu na wymiar limitu urlopu.  Przy  wyliczeniach  limitu  pracownik  traktowany  jest
tak,  jakby  pracował  bez  urlopu  macierzyńskiego  na  poprzednich  warunkach  zatrudnienia.  Np.  jeżeli  pracownikowi
przysługuje w roku 26 dni limitu (pracuje na pełen etat)  i  zostanie zatrudniony  na  macierzyńskim,  to  niezależnie od
długości okresu, w którym przebywa na macierzyńskim i jednocześnie pracuje, nadal będzie mu przysługiwało 26 dni
urlopu.  Natomiast  podczas  wyznaczania  liczby  dni  urlopu  wypoczynkowego  (lub  innego)  rejestrowanego  w  trakcie
urlopu macierzyńskiego wymiar etatu z okresu zatrudnienia na macierzyńskim będzie brany pod  uwagę,  co  oznacza,
że liczba dni urlopu będzie pomniejszana odpowiednio do wymiaru etatu.

Dodatkowe dane tabelaryczne

W  kartotece  pracowników  istnieje  możliwość  zarejestrowania  dodatkowych  danych  tabelarycznych.   W  danych
tabelarycznych  można  umieszczać  różnego  rodzaju  dodatkowe  informacje,  których  zawarcie  nie  jest  możliwe
w pozostałych  podkartotekach  kartoteki  osobowej.  Dane  tabelaryczne  można  zarejestrować  dla  pracownika
(podkartoteka Dodatkowe dane tabelaryczne)  oraz etatu pracownika (zakładka Dod.dane.tab w umowie o pracę).

Uwaga! Nadanie  operatorowi uprawnień  PE_KD_P_UDDT_MDF, PE_KD_P_DDT_MDF  umożliwi obsługę
dodatkowych danych tabelarycznych w kartotece pracowników.

Dane te można  modyfikować,  usuwać,  wykorzystywać  w raportach  definiowanych.  Istnieje  możliwość  pobierania
danych tabelarycznych na listy płac.

Sposoby prezentacji zestawów dodatkowych danych tabelarycznych:

o wszystkie zestawy na jednej zakładce,

Dodatkowe dane tabelaryczny - prezentacja wszystkich zestawów na jednej zakładce

o każdy zestaw na osobnej zakładce.
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Dodatkowe dane tabelaryczne - prezentacja każdy zestaw na osobnej zakładce

Uwaga! Sposobem prezentacji zestawów sterują  parametry konfiguracyjne  modułu KADRY:
TrybPrezentacjiDDTEtatPrac, TrybPrezentacjiDDTPrac

Zmiana danych personalnych

Aby zmienić / zaktualizować dane personalne pracownika, należy:

W kartotece pracowników wybrać osobę, której dane mają być zmienione.

W menu Operacje wybrać polecenie Zmiana danych personalnych.
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Kartoteka osobowa pracowników - wybór operacji Zmiana danych personalnych

Nanieść zmiany w bloku Aktualne dane identyfikacyjne.

Kartoteka osobowa – Zmiana danych personalnych

Wprowadzić zmiany w danych personalnych pracownika:

o Nazwisko - pole tekstowe do 40 znaków,

o Imię - pole tekstowe do 25 znaków,
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o Drugie imię - pole tekstowe do 25 znaków,

o PESEL - pole tekstowe do 11 znaków,

o NIP - pole tekstowe do 13 znaków,

o Nr i seria dowodu osobistego - pole znakowe o długości 20 znaków,

o Organ wydający - pole znakowe o długości 40 znaków,

o Data wydania dowodu- data wydania dowodu osobistego,

o Data ważności dowodu - data ważności dowodu osobistego,

o Nr paszportu - pole znakowe o długości 20 znaków,

o Data wydania - data wydania paszportu,

o Data ważności paszp. - data ważności paszportu,

o Data obow. od - data, od której obowiązują zaktualizowane dane – automatycznie podpowiada  się data
bieżąca.

Poleceniem Akceptuj zapisać zmienione dane.

Uwaga! Zmiana danych na panelu dane personalne powoduje jednoczesny zapis do kartoteki historii zmian
danych personalnych.

Uwaga! Zmian danych personalnych można również dokonać w podkartotece Dane Personalne w oknie Kartoteki
osobowej za pomocą przycisku Zmiana danych.

Uwaga! Płatnik składek zobowiązany jest zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, jakie nastąpiły w stosunku do
danych osób ubezpieczonych, dlatego po zaakceptowaniu dokonanych zmian danych identyfikacyjnych pracownika
system zapyta o ustawienie statusu ZUS osoby do zmiany.

Komunikat zmiany statusu ZUS

Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych pracownika

Aby  w  Kartotece  pracowników  uaktywniła  się  podkartoteka  Dodatkowe  dane  tabelaryczne,  należy  zdefiniować
zestaw danych tabelarycznych. 

W tym celu należy:

 Z menu Operacje wybrać polecenie Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych pracownika. 
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Ustawiena dodatkowych danych tabelarycznych pracownika

W  oknie  Ustawienia  dodatkowych  danych  tabelarycznych  pracownika  wcisnąć  ikonę  Ustawienia  zestawów
definicji dodatkowych danych tabelarycznych.

Dodatkowe dane tabelaryczne - definiowanie zestawów 

W oknie  Ustawienia zestawów definicji dodatkowych danych tabelarycznych  wcisnąć ikonę Dodaj  lub  z  menu
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Dane wybrać polecenie Dodaj.

Definiowanie zestawu definicji dodatkowych danych tabelarycznych

Uzupełnić pola:

o Zestaw - nazwa zestawu, pole tekstowe o długości 30 znaków,

o Domyślny - oznaczenie domyślnego zestawu.

Poleceniem  Akceptuj  zatwierdzić  wprowadzone informacje.  Wprowadzona  pozycja  pojawi  się  na  liście.  Kliknąć
przyciskamknij, aby wrócić do okna Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych pracownika.

Dla  każdego  zdefiniowanego  zestawu  można  określić  pola.  Pola  mogą  być  typu  tekstowego,  pobierane  ze
słownika, typu data lub pola liczbowe.

Ustawiena dodatkowych danych tabelarycznych pracownika - Definiowanie pól zestawu

Pola tekstowe definiowane są za pomocą pól:

o Etykieta - nazwa pola, pole tekstowe o długości 30 znaków,

o Format - umeszczenie w tym polu zapisu {DATA}  spowoduje zmianę pola tekstowego na pole typu data,

o Słownik - pozwala podpiąć do pola dowolny słownik,

o Czy obowiązkowe - oznaczenie obowiązkowego pola tekstowego,

o Liczba cyfr dzies. - w przypadku pola liczbowego określa liczbę miejsc dziesiętnych,

o Czy obowiązkowe (nie zero) - oznaczenie pola obowiązkowego w przypadku pola liczbowego.
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Poleceniem Akceptuj zatwierdzić wprowadzone dane. Zestaw wraz z polami został utworzony. 

Wprowadzanie, modyfikacja dodatkowych danych tabelarycznych pracownika

Aby wprowadzić dane dla zdefiniowanego zestawu dodatkowych danych tabelarycznych pracownika, należy:

W Kartotece pracownika zaznaczyć pracownika, dla którego będą uzupełniane dane.

Z menu Operacje wywołać polecenie Dodatkowe dane tabelaryczne pracownika.

Uruchomienie polecenia Dodatkowe dane tabelaryczne pracownika z menu Operacje

Wybrać zestaw, dla którego będą wypełniane dane.

Wybór zestawu

Wcisnąć ikonę Dodaj.

Wypełnić pola zdefiniowanego zestawu.
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Przykładowe dane tabelaryczne pracownika

Wcisnąć przycisk Akceptuj. 

Wprowadzone dane tabelaryczne pracownika

Aby zmodyfikować wprowadzone dane tabelaryczne, należy zastosować ikonę Popraw . Za pomocą ikony 
 Usuń można usunąć pozycje dodatkowych danych tabelarycznych.

Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych etatu

System umożliwia wprowadzanie dodatkowych danych tabelarycznych związanych z etatem pracownika. Karta Dod.
dane tab. etatu wyświetlana jest w umowie o pracę pracownika.

Aby zdefiniować zestaw oraz pola zestawu dodatkowych danych tabelarycznych, należy:

W Kartotece Pracowników z menu Operacje  wybrać polecenie  Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych
etatu.
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Wywołanie operacji Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych etatu
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Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych  etatu pracownika - tworzenie zestawu

W oknie  Ustawienia zestawów definicji dodatkowych danych tabelarycznych  wcisnąć ikonę Dodaj  lub  z  menu
Dane wybrać polecenie Dodaj.

Definiowanie zestawu definicji dodatkowych danych tabelarycznych

Uzupełnić pola:

o Zestaw - nazwa zestawu, pole tekstowe o długości 30 znaków,

o Domyślny - oznaczenie domyślnego zestawu.

Poleceniem  Akceptuj  zatwierdzić  wprowadzone informacje.  Wprowadzona  pozycja  pojawi  się  na  liście.  Kliknąć
przyciskamknij, aby wrócić do okna Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych pracownika.

Dla  każdego  zdefiniowanego  zestawu  można  określić  pola.  Pola  mogą  być  typu  tekstowego,  pobierane  ze
słownika, typu data lub pola liczbowe.
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Ustawiena dodatkowych danych tabelarycznych pracownika - Definiowanie pól zestawu

Pola tekstowe definiowane są za pomocą pól:

o Etykieta - nazwa pola, pole tekstowe o długości 30 znaków,

o Format - umeszczenie w tym polu zapisu {DATA}  spowoduje zmianę pola tekstowego na pole typu data,

o Słownik - pozwala podpiąć do pola dowolny słownik,

o Czy obowiązkowe - oznaczenie obowiązkowego pola tekstowego,

o Liczba cyfr dzies. - w przypadku pola liczbowego określa liczbę miejsc dziesiętnych,

o Czy obowiązkowe (nie zero) - oznaczenie pola obowiązkowego w przypadku pola liczbowego.

Poleceniem Akceptuj zatwierdzić wprowadzone dane. Zestaw wraz z polami został utworzony. 

Wprowadzanie, modyfikacja dodatkowych danych tabelarycznych etatu

Aby wprowadzić dane dla zdefiniowanego zestawu dodatkowych danych tabelarycznych pracownika, należy:

W Kartotece pracowników zaznaczyć pracownika, dla którego będą uzupełniane dane.

Z menu Operacje wywołać polecenie Dodatkowe dane tabelaryczne etatu.
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Wywołanie polecenia Dodatkowe dane tabelaryczne etatu

Wybrać zestaw, dla którego będą wypełniane dane.

Wybór zestawu

Wcisnąć ikonę Dodaj.

Wypełnić pola zdefiniowanego zestawu.
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Przykładowe dane tabelaryczne etatu

Wcisnąć przycisk Akceptuj. 

Wprowadzone dane tabelaryczne etatu

Aby zmodyfikować wprowadzone dane tabelaryczne, należy zastosować ikonę Popraw . Za pomocą ikony 
 Usuń można usunąć pozycje dodatkowych danych tabelarycznych.

Edycja danych pracownika

Kartoteka pracowników umożliwia edycję danych w dwojaki sposób:

Edytowanie  podkartotek  jednej  osoby  –  w tym  celu  należy  za  pomocą  rozwijalnej  listy  znajdującej  się
w prawym górnym rogu ekranu wybrać pożądany rodzaj danych.
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Poprawianie danych pracownika

Edytowanie jednej podkartoteki dla wielu osób – w tym celu należy wybrać jedną podkartotekę i za  pomocą

strzałek , znajdujących się w lewym dolnym rogu okna zmieniać osoby, których dane mają być
edytowane. Strzałki pojedyncze pozwalają na poruszanie się w kartotece po  danych  kolejnych  pracowników
(strzałka  lewa:  w porządku  malejącym,  prawa:  w porządku  rosnącym),  strzałki  podwójne  pozwalają  na
przejście  na  początek  (strzałki  skierowane  w lewo)  lub  koniec  (strzałki  skierowane  w prawo)  listy
pracowników.

Uwaga! Aby zapisać pojedyncze zmiany w kartotece, należy wybrać polecenie Zapisz, aby zapisać wszystkie dane
i wyjść z kartoteki osobowej należy wybrać polecenie Akceptuj. Wybór polecenia Anuluj spowoduje wyjście
z kartoteki bez zapisania naniesionych poprawek (uzupełnionych informacji).

W celu edycji danych umieszczonych w kartotece pracowników, należy:

W Kartotece pracowników ustawić odpowiedni filtr przeglądu danych: Etaty lub Pracownicy.

Wybrać pozycję kartoteki, której dane mają być edytowane.

W menu Dane wybrać polecenie Popraw (lub skorzystać z przycisku Popraw na pasku przycisków).

Dane personalne

Podkartoteka Dane personalne  prezentuje informacje o  danych  osobowych  pracownika.  Istnieje możliwość
umieszczenia  zdjęcia  pracownika  na  tym  ekranie oraz  śledzenia  historii  zmian  danych  (przycisk  Historia  zmian).  W
przypadku braku zdefiniowanego zdjęcia pracownika w ramce zdjęcia wyświetlony jest wyszarzony kontur postaci.
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Kartoteka osobowa - Dane personalne

W podkartotece Dane personalne można dodawać, uzupełniać, usuwać lub modyfikować następujące dane: 

o Nazwisko - pole tekstowe do 40 znaków,

o Imię - pole tekstowe do 25 znaków,

o Drugie imię - pole tekstowe do 25 znaków,

o Nazwisko rodowe - pole tekstowe do 40 znaków,

o Imię ojca -  pole tekstowe do 25 znaków,

o Płeć - lista: kobieta, mężczyzna,

o Imię matki - pole tekstowe do 25 znaków,

o Data urodzenia,

o Miejsce urodzenia - pole tekstowe do 30 znaków,

o NIP - pole tekstowe do 13 znaków,

o PESEL - pole tekstowe do 11 znaków,

o Symbol -  pole tekstowe do 20 znaków, 

o Człon analityki rozrach. - pole tekstowe do 50 znaków.

Dodanie zdjęcia pracownika

Aby dodać zdjęcie pracownika do kartoteki należy:

Kliknąć przycisk Dodaj w prostokącie reprezentującym zdjęcie.
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Dodanie zdjęcia

W oknie, które pojawi się na ekranie wskazać plik zdjęcia i wcisnąć przycisk Otwórz.

Wybór zdjęcia

Historia zmian danych personalnych

Aby przeglądać i modyfikować historyczne dane personalne, należy:

W kartotece pracowników wybrać osobę, której dane historyczne mają być przeglądane lub modyfikowane.

W menu Operacje wybrać polecenie Historia zmian danych personalnych.
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Kartoteka osobowa pracowników - wybór operacji Historia zmian danych personalnych

Otworzy się okno Historia zmian danych personalnych zawierające listę zmian danych osoby.

Historia zmian danych personalnych

W  oknie  historii  zmian  danych  personalnych  pracownika  można  dodawać  historyczne  dane  personalne,

poprawiać lub usuwać, wciskając ikony odpowiednio:  .
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Okno edycji historycznych danych personalnych

Uwaga! Przeglądania i modyfikacji danych historycznych można również dokonać w podkartotece Dane
Personalne w oknie kartoteki osobowej za pomocą przycisku Historia zmian.

Korekta ZUS - powiadomienie o konieczności zgłoszenia

System Quatra Max posiada mechanizm powiadomień odnośnie zgłoszenia zmiany danych pracownika do ZUS.

Przykład:

Poprawienie danych pracownika - zmiana nazwiska - wybór opcji Zmiana danych.
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Poprawianie danych pracownika

Wprowadzenie nowego nazwiska pracownika, akceptacja.

Zmiana danych personalnych

Wyświetlenie przez system komunikatu, wybór opcji Tak.
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Komunikat

Dane ZUS - informacja o bieżącym statusie ZUS: do zmiany.

Dane ZUS - informacja o statusie

Kartoteka Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - pracownik, któremu zostały zmienione dane widnieje w kartotece:
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Poprawianie danych pracownika

Dane urzędowe

Podkartoteka Dane  urzędowe  zawiera  informacje dotyczące obywatelstwa oraz  dokumentów tożsamości  danego
pracownika.

Kartoteka osobowa - Dane urzędowe
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Wprowadzanie danych na tej zakładce szczegółowo opisano w rozdziale  Zatrudnienie.Dane urzedowe.

Dane ZUS

W podkartotece Dane ZUS znajdują się następujące zakładki: 

o Dane ZUS,

o Okresy niezdolności do pracy,

o Okresy emerytury i renty,

o Okresy niepełnosprawności,

o Schorzenia,

o Uprawnienia,

o Warunki szczególne,

o RP7.

Zakładka Dane ZUS

Podkartoteka  Dane  ZUS  zawiera  informacje  o  ubezpieczeniach,  okresach  niezdolności  do  pracy,  emeryturach  i
rentach oraz okresach niepełnosprawności (ekran zawiera zakładki odpowiadające poszczególnym danym).

Kartoteka osobowa - Dane ZUS - zakładka Dane ZUS

W zakładce Dane ZUS informacje pogrupowane są w następujących blokach: 

o Dane podstawowe,

o Ubezpieczenie,

o Informacje o podstawie składek,
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o Bieżący status.

W bloku Tytuł ubezpieczenia ZUS można uzupełniać, usuwać lub modyfikować następujące dane:

o Kod tytułu ubezpieczenia - wybrać ze słownika,

o Data ostatniej  zmiany  -  pole  wypełnianie  automatycznie,  po  wybraniu  ikony  Zmiana  kodu  tytułu

ubezpieczenia ZUS  ,

W bloku Dane podstawowe można uzupełniać, usuwać lub modyfikować następujące dane:

o Data obowiązku ubezpieczenia społecznego  (system podpowiada datę zatrudnienia pracownika, ale
można ją wpisać ręcznie),

o Data obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Kod oddziału NFZ - wybrać ze słownika,

o Data przystąpienia do oddziału NFZ - wpisać lub wybrać z kalendarza.

W bloku Ubezpieczenie można zaznaczyć rodzaj ubezpieczenia, jakiemu ma podlegać pracownik:

o Emerytalne,

o Rentowe,

o Chorobowe,

o Wypadkowe.

W bloku Informacje o podstawie składek można uzupełniać, usuwać lub modyfikować następujące dane:

o Oskładkowana podstawa

o Informacja o przekroczeniu składek - wybrać z rozwijalnej listy,

o Data złożenia - wpisać lub wybrać z kalendarza.

Wciśnięcie przycisku   Informacje o podstawie składek za poprzednie lata powoduje otwarcie okna Informacje
o podstawie składek z danymi za poprzednie lata.

W bloku Bieżący status można uzupełniać, usuwać lub modyfikować następującą daną:

o ZUS - wybrać z rozwijalnej listy.
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W celu zmiany kodu tutułu ubezpieczenia Zus z zachowaniem historii zmian należy:

W podkartotece Dane ZUS wskazać ikonę Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia ZUS,

Wybór ikony Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia ZUS

Zmiana tytułu ubezpieczenia ZUS

W polu Kod wybrać ze słownika nowy kod ZUS i kliknąć Wybierz,
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Wybór kodu ubezpieczenia

W polu Data zmiany wprowadzić datę, od której obowiązuje nowy kod i kliknąć Akceptuj.

Dane ZUS - wprowadzony nowy kod ZUS

Wciśnięcie przycisku   Historia zmian kodu tytułu ubezpieczenia ZUS  powoduje otwarcie okna  Historia  zmian
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kodu tytułu ubezpieczenia

Okresy niezdolności do pracy

W  zakładce  Okresy  niezdolności  do  pracy  można  poprawiać,  dodawać  lub  usuwać  już  zarejestrowane  okresy
niezdolności do pracy.

Kartoteka osobowa - Dane ZUS - zakładka Okresy niezdolności do pracy

Aby dodać nowy okres niezdolności do pracy, należy:

Za pomocą polecenia Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić pola:

o Data początku - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data końca - wpisać lub wybrać z kalendarza,
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o Rodzaj niezdolności - wybrać ze słownika,

Słownik Stopień niezdolności do pracy ZUS

o Opis - pole tekstowe o długości 60 znaków.

Poleceniem  Akceptuj  zapisać  dane w kartotece – pojawią  się one w tabeli  znajdującej  się  w górnej  części
okna.

Aby poprawić istniejący okres niezdolności do pracy, należy:

W tabeli  znajdującej  się  w górnej  części  okna  wybrać  okres  niezdolności  do  pracy,  którego  dane  należy
poprawić – polecenie Popraw uaktywni pola znajdujące się w dolnej części okna.

Poprawić  dane.

Poleceniem Akceptuj zapisać zmienione dane.

Aby usunąć istniejący okres niezdolności do pracy, należy:

W tabeli  znajdującej  się w górnej  części  okna  wybrać  okres  niezdolności  do  pracy,  który  należy  usunąć  i
wcisnąć przycisk Usuń.

Ponieważ  operacja  usunięcia  okresu  niezdolności  do  pracy  jest  nieodwracalna,  system  poprosi
o potwierdzenie tego polecenia.

Jeżeli polecenie ma zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.
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Okresy emerytury i renty

W zakładce Okresy emerytury i renty można poprawiać, dodawać lub usuwać już zarejestrowane okresy emerytury
i renty.

Kartoteka osobowa - Dane ZUS - zakładka Okresy emerytury i renty

Aby dodać nowy okres emerytury lub renty, należy:

Za pomocą polecenia Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić pola:

o Data od - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data do - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Nr emerytury/renty - pole tekstowe o długości 50 znaków,

o Status emerytury i renty - wybrać z rozwijalnej listy,

o Organ rentowy wypłacający świadczenia - pole tekstowe o długości 64 znaków,

o Opis - - pole tekstowe o długości 80 znaków.

Poleceniem Akceptuj zapisać dane w kartotece – pojawią się one w tabeli znajdującej się w górnej części okna.

Aby poprawić istniejący okres emerytury lub renty, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać okres emerytury i renty, którego dane należy poprawić –
polecenie Popraw uaktywni pola znajdujące się w dolnej części okna.

Poprawić pożądane dane.

Poleceniem Akceptuj zapisać zmienione dane.

Aby usunąć istniejący okres emerytury i renty, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać okres emerytury i renty, który  należy  usunąć  i  wcisnąć
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przycisk Usuń.

Ponieważ  operacja  usunięcia  okresu  niezdolności  do  pracy  jest  nieodwracalna,  system  poprosi
o potwierdzenie tego polecenia.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Okresy niepełnosprawności

W  zakładce  Okresy  niepełnosprawności  można  poprawiać,  dodawać  lub  usuwać  już  zarejestrowane  okresy
niepełnosprawności.

Kartoteka osobowa - Dane ZUS - zakładka Okresy niepełnosprawności

Aby dodać nowy okres niepełnosprawności, należy: 

Za pomocą polecenia Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić pola:

o Data orzeczenia - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data od - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data do - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Stopień niepełnosprawności - wybrać z rozwijalnej listy,

o Opis - pole tekstowe o długości 60 znaków,

o Skrócona norma czasu  pracy  -  pole  nie  do  edycji;  automatycznie  zaznaczone  dla  osób  z  orzeczonym
umiarkowanym lub znacznych stopniem niepełnosprawności.

Uwaga! Istnieje możliwość edycję znacznika "Skrócona norma czasu pracy" poprzez zmianę w parametrze



166 Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

"CzyDomyslnaObsPolaSkroconaNormaCP".

Kliknąć zakładkę Etaty.

Okresy niepełnosprawności - zakładka Etaty

Poleceniem Akceptuj zapisać dane w kartotece – pojawią się one w tabeli znajdującej się w górnej części okna.

Jeśli podczas dodawania okresu niepełnosprawności pominiemy dodanie Daty dostarczenia orzeczenia  na  zakładce
Umowy, wówczas system wyświetli na ekranie poniższy komunikat.

Komunikat o braku Daty dostarczenia orzeczenia na zakładce Etaty

Aby poprawić istniejący okres niepełnosprawności, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać okres niepełnosprawności, którego dane należy poprawić
– polecenie Popraw uaktywni pola znajdujące się w dolnej części okna.

Poprawić pożądane dane.

Poleceniem Akceptuj zapisać zmienione dane.

Aby usunąć istniejący okres niepełnosprawności, należy:

W  tabeli  znajdującej  się  w górnej  części  okna  wybrać  niepełnosprawność,  którą  należy  usunąć  i  wcisnąć
przycisk Usuń.

Ponieważ operacja  usunięcia  okresu  niepełnosprawności  jest  nieodwracalna,  system  poprosi  o potwierdzenie
tego polecenia.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
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przycisk Nie.

Schorzenia

W zakładce Schorzenia można poprawiać, dodawać lub usuwać już zarejestrowane schorzenia.

Kartoteka osobowa - Dane ZUS - zakładka Schorzenia

Aby dodać nowe schorzenie, należy: 

Za pomocą ikony Dodaj  uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić pola:

o Data od - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data do - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Schorzenie - wybrać ze słownika Schorzenia,

o Przyczyna - wybrać ze słownika,

o Rodzaj (schorzenia) - wybrać ze słownika,

o Organ orzekający - wybrać ze słownika,

o Nr dokumentu - pole tekstowe o długości 50 znaków,

o Data dokumentu - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Pracownik zatrudniony u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą,

o Pracownik zatrudniony w warunkach efektu zachęty,

o Uwzględnić przy dofinansowaniu,

o Podwyższone dofinansowanie.
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Przyciskiem  Akceptuj zapisać dane w kartotece – pojawią  się one w tabeli  znajdującej  się w górnej  części
okna.

Aby poprawić wprowadzone schorzenie, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać okres schorzenie,  którego  dane należy  poprawić  – ikona

 Popraw uaktywni pola znajdujące się w dolnej części okna.

Poprawić pożądane dane.

Przyciskiem  Akceptuj zapisać zmienione dane.

Aby usunąć istniejące schorzenie, należy:

W tabeli znajdującej  się w górnej  części  okna  wybrać  schorzenie,  które należy  usunąć  i  wcisnąć  przycisk  
Usuń.

Ponieważ operacja usunięcia schorzenia jest nieodwracalna, system poprosi o potwierdzenie tego polecenia.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Na panelu Schorzenia widnieją zakładki Etaty oraz  Umowy. Na zakładkach  można  wskazać,  których  etatów/umów
dotyczy zarejestrowane schorzenie osoby.

Zakładki Umowy i Etaty
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Uprawnienia

Zakładka Uprawnienia umożłiwia zarejestrowanie informacji o uprawnieniach kombatanta, weterana oraz weterana
poszkodowanego. Na podstawie tych informacji sysytem wyznacza dodatkowy przysługujący urlop pracownikowi.

 Dane Zus - zakładka Uprawnienia

Uprawnienia kombatanckie:

o Kombatant - pole typu tak/nie,

o Opis uprawnień - pole tekstowe,

o Data nadania - wybór ze słownika.

Uprawnienia weterana:

o Weteran - pole typu tak/nie,

o Poszkodowany - pole typu tak/nie,

o Opis dokumentu - pole tekstowe,

o Data przyznania - data przyznania uprawnień. Wybór ze słownika.
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Warunki szczególne

W zakładce Warunki szczególne można określić, czy konieczne jest wygenerowanie druku  ZUS  ZSWA:  Zgłoszenie /
korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Kartoteka osobowa - Dane ZUS - zakładka Warunki szczególne

Jeżeli  pole "Generować  ZSWA"  jest  zaznaczone,  dany  etat  pracownika  zostanie  pobrany  do  deklaracji  ZSWA  pod
warunkiem,  że dla  etatu  zarejestrowane są  okresy  pracy  w warunkach  szczególnych.  Pole  może  zostać  zaznaczone
albo  z  poziomu  edycji  danych  ZUS  etatu  pracownika,  albo  automatycznie  podczas  dodawania  okresów  pracy  w
warunkach szczególnych. Jeżeli dla  danego  etatu  zostanie wygenerowana deklaracja  ZSWA  pole "Generować  ZSWA"
zostanie odznaczone.

RP–7

Zakładka  RP-7  służy  do  przygotowania  danych  oraz  wygenerowania  druku  Zaświadczenia  o  zatrudnieniu  i
wynagrodzeniu RP-7. 

W zakładce RP-7 użytkownik może umieszczać informacje w trzech blokach: Uposażenie, Okresy absencji, Inne.
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Kartoteka osobowa - Dane ZUS - zakładka RP-7

Za pomocą przycisku Pobierz dane  istnieje możliwość automatycznego pobrania danych  z  list  płac.  Gdy  wszystkie
niezbędne dane na zakładce RP-7 zostaną uzupełnione, można wydrukować formularz RP-7. Aby wykonać tę operację,
należy:

Wybrać polecenie Drukuj.

Gdy pojawi się okno podglądu wydruku wybrać przycisk Drukuj.
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Podgląd wydruku formularza RP-7

Aby zamknąć okno podglądu wydruku, należy wybrać przycisk Zamknij.

W bloku Uposażenie można poprawiać, dodawać lub usuwać istniejące już składniki oraz dane dodatkowe. Jeśli dla
pracownika  w systemie  naliczano  listy  płac  wystarczy  wybrać  przycisk  Pobierz  dane  w  celu  zaciągnięcia  danych  z
systemu kadrowo-płacowego. Okresy, dla których brak danych w systemie możemy je wprowadzic ręcznie.
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Kartoteka osobowa - Dane ZUS - zakładka RP-7 - blok Uposażenie

Aby dodać nowy składnik, należy:

Za pomocą polecenia Dodaj otworzyć okno składników.

Nowy składnik

Uzupełnić pola:

o Składniki stałe,

o Składniki zmienne,

o Składniki inne,

o Świadczenia w naturze,

o Świadczenia ZUS,

o Rok.

Poleceniem Akceptuj zapisać dane w kartotece. 
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Aby poprawić dane istniejącego już składnika, należy:

W tabeli wybrać składnik, który należy poprawić.

Za pomocą polecenia Popraw otworzyć okno składników.

Poprawić pożądane dane.

Poleceniem Akceptuj zapisać poprawione dane w kartotece. 

Aby usunąć istniejący już składnik, należy:

W tabeli wybrać składnik, który należy usunąć.

Wybrać polecenie Usuń.

Ponieważ operacja usuwania składnika jest nieodwracalna, system poprosi o potwierdzenie jej wykonania.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

W bloku Okresy absencji można pobierać, poprawiać, dodawać lub usuwać informacje dotyczące absencji.

Kartoteka osobowa - Dane ZUS - zakładka RP-7 - blok Okresy Absencji

Aby pobrać absencje, należy wcisnąć przycisk Pobierz dane.

Aby dodać nową absencję, należy:

Za pomocą polecenia Dodaj otworzyć okno absencji.
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Nowa absencja

Uzupełnić pola:

o Rodzaj absencji - wybrać ze słownika,

Słownik Rodzaj absencji

o Data początkowa - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data końcowa - wpisać lub wybrać z kalendarza.

Poleceniem Akceptuj zapisać dane w kartotece.

Aby poprawić dane istniejącej już absencji, należy:

W tabeli wybrać absencję, którą należy poprawić.

Za pomocą polecenia Popraw otworzyć okno absencji.

Poprawić pożądane dane.

Poleceniem Akceptuj zapisać poprawione dane w kartotece. 

Aby usunąć istniejącą już absencję, należy:

W tabeli wybrać absencję, którą należy usunąć.

Wybrać polecenie Usuń.
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Ponieważ operacja usuwania absencji jest nieodwracalna, system poprosi o potwierdzenie jej wykonania.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

W bloku Inne należy uzupełnić następujące dane:

 Kartoteka osobowa - Dane ZUS - zakładka RP-7 - blok Inne

o Podstawa wymiaru - wybrać z rozwijalnej listy,

o Typ składki - wybrać z rozwijalnej listy,

o Typ wypłat - wybrać z rozwijalnej listy,

o Okres - wybrać z rozwijalnej listy,

o Uwagi - pole tekstowe o długości 2048 znaków,

o Dokumenty - pole tekstowe o długości 1024 znaków,

o Urlop bezpłatny - pole tekstowe o długości 512 znaków.
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Wykształcenie

Podkartoteka Wykształcenie prezentuje informacje o wykształceniu oraz stopniu naukowym pracownika.

Kartoteka osobowa - Wykształcenie

W podkartotece Wykształcenie należy uzupełnić dane: 

o Wykształcenie - wybrać ze słownika,

o Stopień naukowy - wybrać ze słownika,

o Odliczenie  od  stażu  -  system  sam  wylicza  staż  w zależności  od  wykształcenia  pracownika,  jeśli  istnieje
taka  konieczność,  ręcznie  należy  od  stażu  odliczyć  nieprzysługujące  pracownikowi  lata  pracy,  np.
w wypadku, gdy pracownik jednocześnie pracował i studiował.

Informacje o rodzinie

W  podkartotece  Informacje  o rodzinie  użytkownik  systemu  może  umieszczać  dane  dotyczące  członków  rodziny
pracownika oraz stopni pokrewieństwa. Podkartoteka Informacje o rodzinie skłąda się z dwóch zakładek:

o Członkowie rodziny,

o Pozostałe informacje.

Istnieje możliwość ograniczenia dostępu operatora do informacji o rodzinie pracownika lub współpracownika za
pomocą uprawnień szczegółowych uprawnień o symbolach PE_KD_P_RODZINA_MDF oraz PE_KD_P_RODZINA_PZ.
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Członkowie rodziny

Na  zakładce  Członkowie  rodziny  znajdują  się  informacje  dotyczące  każdego  z  członków  rodziny  pracownika,
podzielone na kategorie umieszczone w trzech zakładkach: Dane personalne, Dane ZUS, Dane urzędowe.

Kartoteka osobowa – Informacje o rodzinie – zakładka Członkowie rodziny

Aby dodać nowego członka rodziny, należy:

Wcisnąć przycisk Dodaj.

Wypełnić niezbędne dane na każdej z trzech zakładek.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Aby poprawić dane zapisanego wcześniej w kartotece członka rodziny, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać osobę, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić zakładki z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć dane członka rodziny z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać osobę, której dane mają być usunięte.

Wybrać  polecenie  Usuń.  Ponieważ  operacja  usuwania  członka  rodziny  z kartoteki  jest  nieodwracalna,
system poprosi o jej potwierdzenie.

Jeżeli polecenie ma zostać wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
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przycisk Nie.

W zakładce Dane personalne należy  uzupełnić następujące pola:

Kartoteka osobowa – Informacje o rodzinie – zakładka Członkowie rodziny – Dane personalne

o Imię - pole tekstowe o długości 25 znaków,

o Nazwisko - pole tekstowe o długości 40 znaków,

o Drugie imię - pole tekstowe o długości 25 znaków,

o PESEL - pole tekstowe o długości 11 znaków,

o NIP - pole tekstowe o długości 13 znaków,

o Data urodzenia - wpisać lub wybrac z kalendarza.

Jeśli  adres  zamieszkania  dodawanego  członka  rodziny  różni  się  od  adresu  zamieszkania  pracownika,  należy
zaznaczyć pole "Własny adres zamieszkania" oraz uzupełnić dane:

o Ulica - pole tekstowe o długości 150 znaków,

o Nr domu - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Nr lokalu - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Kod pocztowy - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Miejscowość - wybrać ze słownika,

o Poczta - pole tekstowe o długości 30 znaków.
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W zakładce Dane ZUS należy uzupełnić następujące pola:

Kartoteka osobowa – Informacje o rodzinie – zakładka Członkowie rodziny – Dane ZUS

o Stopień niepełnosprawności - wybrać z listy,

o Stopień pokrewieństwa - wybrać ze słownika.
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Słownik Stopień pokrewieństwa

o Zaznaczyć czy: Na wyłącznym utrzymaniu czy We wspólnym gospodarstwie,

o Data uzyskania / utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny,

o Status ZUS - wybrać z listy,

o Płatnik  na  deklaracji  ZUS  -  informacja  tylko  do  odczytu  o  tym,  jaki  płatnik  został  przypisany  do
danego członka rodziny ubezpieczonej osoby. Jeżeli dla  członka  rodziny  ustawiono  płatnika,  w  polu
wyświetlana jest nazwa jednostki samodzielnej lub nazwa firmy.
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W zakładce Dane urzędowe należy uzupełnić następujące pola:

Kartoteka osobowa – Informacje o rodzinie – zakładka Członkowie rodziny – Dane urzędowe

o Nr i seria dowodu osobistego - pole znakowe o długości 20 znaków,

o Data wydania dowodu osob.- data wydania dowodu osobistego,

o Organ wydający - pole znakowe o długości 40 znaków,

o Nr paszportu - pole znakowe o długości 20 znaków,

o Data wydania - data wydania paszportu,

o Data ważności - data ważności paszportu.
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Pozostałe informacje

Zakładka Pozostałe informacje wymaga od użytkownika uzupełnienia danych dotyczących samego pracownika.

Kartoteka osobowa – Informacje o rodzinie – zakładka Pozostałe informacje

o Stan cywilny - wybrać z listy,

o Data zmiany stanu cywilnego - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Oświadczenie dotyczące  opieki  nad  dzieckiem  -  tak  /  nie (ustawienie tego  pola  na  tak  spowoduje
przyznanie pracownikowi 2 dni urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14),

o Data złożenia oświadczenia - data złożenia oświadczenia dot. opieki nad dzieckiem.

Adresy

Podkartoteka  Adresy  prezentuje  listę  adresów  pracownika  ze  wskazaniem  rodzaju  adresu  (adres  zameldowania,
zamieszkania).  W podkartotece Adresy  można  dodawać,  modyfikować  lub  usuwać  dane dotyczące adresu  lub  kilku
adresów pracownika.
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Kartoteka osobowa – Adresy

Aby wpisać adres, należy:

Wybrać polecenie Dodaj, które uaktywnia pole dotyczące adresów. 

Uzupełnić dane:

o Ulica - pole tekstowe o długości 150 znaków,

o Nr domu - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Nr lokalu - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Miejscowość  -  ze  względu  na  automatyczne  przypisanie  powiatu,  województwa,  gminy  i kraju  do
miejscowości, nazwy miejscowości nie należy wpisywać ręcznie, zaleca się wybór ze słownika,

o Kod pocztowy - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Poczta - pole tekstowe o długości 30 znaków,

o Rodzaj  adr.   -  określić  rodzaj  podanego  wyżej  adresu,  wybierając  odpowiednią  pozycję ze słownika.
Rodzaj adr. jest polem obowiązkowym.

Zaznaczyć, jeśli to konieczne, czy jest to adres do rozliczeń. W tym przypadku uaktywni się pole Urząd Skarb. 
Określić (za pomocą słownika) właściwy urząd skarbowy. 

Po uzupełnieniu powyższych danych należy je zatwierdzić przyciskiem Akceptuj. 

Rezultatem tej czynności będzie pojawienie się opisanego adresu w tabeli znajdującej się w górnej części okna.

Aby poprawić zapisany w kartotece adres, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać adres, którego dane mają być poprawione.
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Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć adres z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać adres, który ma być usunięte.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania adresu z kartoteki jest nieodwracalna,  system  poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Jeżeli  pracownik  posiada  więcej  niż  jeden  adres,  za  pomocą  przycisku  Domyślny  należy  wybrać  adres,  który
automatycznie ma być podawany na generowanych przez system dokumentach.

Historia pracy

W  podkartotece  Historia  pracy  można  dodawać,  modyfikować  lub  usuwać  dane  dotyczące  ścieżki  zawodowej
pracownika. Informacje zawarte są w dwóch zakładkach:

o Historia pracy,

o Staże pracy.

Zakładka Historia pracy

Podkartoteka Historia pracy prezentuje listę historii pracy pracownika (zakładka Historia pracy – poszczególne dane
zostały  podzielone  na  zakładki:  Zatrudnienie,  Zawieszenia/Kolizje,  Absencje,  Warunki  szczególne,  Praca  w  branży,
Etaty, Dokumenty) oraz informacje o stażach pracy (zakładka Staże pracy).
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Kartoteka osobowa – Historia pracy – zakładka Zatrudnienie

W zakładce Historia pracy umieszczane dane znajdują się w kolejnych zakładkach:

o Zatrudnienie,

o Zawieszenia / kolizje,

o Absencje,

o Warunki szczególne,

o Praca w branży,

o Etaty,

o Dokumenty.

Aby dodać zatrudnienie do historii pracy, należy:

Wcisnąć przycisk   Dodaj - uaktywnią się pola znajdujące się w zakładkach: Zatrudnienie, Zawieszenia /
kolizje, Absencje, Warunki szczególne, Praca w branży.

Uwaga! Zakładki: Etaty oraz Dokumenty pozwalają jedynie na podgląd zawartych w nich danych (dane te dotyczą
jednostki organizacyjnej oraz stanowiska pracy pracownika).

Uzupełnić dane na poszczególnych zakładkach.

Wybrać przycisk  Akceptuj, który  spowoduje,  ze dane dotyczące historii  pracy  zostaną  umieszczone
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w tabeli znajdującej się w górnej części okna.

Aby poprawić informacje zawarte w tabeli Historii pracy, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem  Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem  Akceptuj.

Aby usunąć element historii pracy z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać dane, które mają być usunięte.

Wybrać przycisk   Usuń.  Ponieważ  operacja  usuwania  danych  z kartoteki  jest  nieodwracalna,  system
poprosi o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Aby powielić wprowadzone zatrudnienie w historii pracy, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, której dane mają być powielone.

Wcisnąć przycisk  Operacje - powiel zatrudnienie.

Uzupełnić pola "Zatrudniony od" oraz "Zatrudniony do".

Wcisnąć przycisk  Akceptuj.

Uwaga! Zaznaczenie znacznika „Wyświetl zakończone zatrudnienie” powoduje wyświetlenie na zakładce Historia
pracy historii zakończonej umowy u obecnego pracodawcy.

Aby zapisać ustawioną wartość pola „Wyświetl zakończone zatrudnienie”, należy kliknąć prawym klawiszem myszy
na etykiecie pola, a następnie wybrać opcję Zapisz stan.

Zapisanie stanu pola "Wyświetl zakończone zatrudnienie"
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W  zakładce  Zatrudnienie  można  dodać  poprzednie  miejsca  zatrudnienia  pracownika  lub  zakończone  umowy  u
aktualnego pracodawcy.

Kartoteka osobowa – Historia pracy – zakładka Zatrudnienie

o Zakończone zatrudnienie u aktualnego pracodawcy - zaznaczenie opcji powoduje wyświetlenie okna
z listą etatów u aktualnego pracodawcy do wyboru

Lista etatów u aktualnego pracodawcy

o Zatrudnienie  -  ta  opcja  służy  do  oznaczenia  wprowadzanej  historii  pracy  jako  zatrudnienie  u
poprzedniego pracodawcy,
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o Nazwa zakładu pracy - pole tekstowe o długości 80 znaków,

o Stanowisko - pole tekstowe o długości 80 znaków,

o Zatrudniony od - wpisać lub wybrać z kalendarza datę,

o Zatrudniony do  - wpisać lub wybrać z kalendarza datę,

o Okres pracy - pole wyliczane automatycznie,

o Okres poza stażem - pole wyliczane automatycznie,

o Ręczne naliczanie stażu - zaznaczyć w razie potrzeby. Umożliwia ręczne wypełnienie pól Okres pracy
oraz Okres poza stażem,

o Sposób rozwiązania umowy - wybrać ze słownika,

Słownik Sposób rozwiązania umowy

o Flaga stażu - wybrać ze słownika.
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Słownik Flaga stażu

Uwaga! Przy zapisywaniu danych historycznego okresu pracy, system sprawdza kolizje okresów pracy w historii
pracy z okresem bieżącego zatrudnienia. Wykryte i wyeliminowane kolizje zapisywane są w zakładce Zawieszenia /
Kolizje.

Wykryte przez system kolizje okresów zatrudnienia
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W zakładce Zawieszenia  /  kolizje  dodawane są  okresy  zawieszeń  (przerw w pracy)  oraz  kolizji  z  innymi  okresami
zatrudnienia.

Kartoteka osobowa – Historia pracy – zakładka Zawieszenia / kolizje

o Rodzaj przerwy - wybrać ze słownika,

Słownik Rodzaj przerwy

o Data od - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data do - wpisać lub wybrać z kalendarza.

Uwaga! Jeżeli dla danego okresu zatrudnienia w historii pracy zarejestrowano zawieszenie uwzględniane przy
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wyznaczaniu stażu, takie zawieszenie odpowiednio skraca okres zatrudnienia w historii pracy, eliminując tym
samym, częściowo lub całkowicie, kolizje okresów zatrudnienia w historii pracy.

W zakładce Absencje można dodać absencje pracownika widniejące na świadectwach pracy.

Kartoteka osobowa – Historia pracy – zakładka Absencje

o Rodzaj  absencji  -  pole  słownikowe.  Do  pola  „przypięty”  jest  słownik  Rodzaj  absencji  z  możliwością
wyboru absencji kadrowych, jak i płacowych. Wartość wprowadzona w polu określa  rodzaj  absencji,  dla
którego rejestrowana będzie liczba dni.
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Słownik Rodzaj absencji

o Liczba dni - pole liczbowe. W polu wprowadzana jest liczba dni dla danego rodzaju absencji.
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W zakładce Warunki szczególne można zarejestrować dane dotyczące pracy pracownika w warunkach szczególnych.

Kartoteka osobowa – Historia pracy – zakładka Warunki szczególne

o Okres od - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Okres do - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Kod pracy w warunkach szczególnych ZUS - wybór ze słownika,
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Słownik Kod pracy w warunkach szczególnych ZUS

Kod pracy w warunkach szczególnych - wybór ze słownika,

Słownik Kod pracy w warunkach szczególnych

Uwagi - pole tekstowe.
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W zakładce Praca w branży można dodać informacje dotyczące branży pracownika.

Kartoteka osobowa – Historia pracy – zakładka Praca w branży

o Okres od - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Okres do - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Kod pracy w branży - wybrać ze słownika,
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Kod stanowiska pracy w branży

Uwagi.



198 Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

W zakładce Etaty można uzyskać informacje dotyczące etatów pracownika.

Kartoteka osobowa – Historia pracy – zakładka Etaty

Do  tabeli  "Etaty"  pobierane  są  wszystkie  etaty  osoby,  dla  której  zarejestrowano  historię  pracy,  pozwala  to  na
powiązanie  historii  pracy  z  wybranymi  etatami  pracownika,  zarówno  aktualnie  trwającymi,  jak  i  zakończonymi.
Umożliwienie rejestrowania historii pracy dla etatów bieżących i zakończonych  zapewnia  poprawne wyliczenie stażu
pracy.

Kolumna „Nr akt” pozwala na jednoznaczną identyfikację etatu. Kolumna „Bieżący” - zaznaczona  jest  w przypadku
etatów trwających  i  niezaznaczona  w przypadku  etatów zakończonych.  W  przypadku  etatów  zakończonych,  wiersz
tabeli wyświetlany jest jako wyszarzony.
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Zakładka Staże pracy

Zakładka  Staże  pracy  zawiera  informacje  o  stażach  pracy  obliczonych  na  podstawie  wprowadzonych  świadectw
pracy do historii oraz bieżącej umowy. Użytkownik ma możliwość uzupełniania danych dotyczących stażu ręcznie.

 Kartoteka osobowa – Staże pracy

Aby ustawić staż ręcznie należy:

Zaznaczyć rodzaj stażu i kliknąć Popraw i usatwić poniższe pola:

o Ręcznie ustalony staż - tak / nie,

o Staż wynikający z historii pracy.

Rachunki bankowe

W  podkartotece  Rachunki  bankowe  można  umieszczać  informacje  o posiadanych  przez  pracownika  rachunkach
bankowych, oraz określać procentowy  lub  liczbowy  podział  wynagrodzenia,  które (zgodnie z życzeniem  pracownika)
ma zostać przekazane na poszczególne konta bankowe.

Uwaga! System umożliwia przypisanie pracownikowi zagranicznego numeru konta. Na tę chwilę
obsługiwane są kraje, których kody wyszczególniono w poniższej tabeli.

Kod kraju Pełna nazwa kraju 

AD Andora 
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AT Austria 

BA Bośnia i Hercegowina 

BE Belgia 

BG Bułgaria 

CH Szwajcaria 

CY Cypr 

CZ Czechy 

DE Niemcy 

DK Dania 

EE Estonia 

ES Hiszpania 

FI Finlandia 

FO Wyspy Feroe 

FR Francja 

GB Wielka Brytania 

GI Gibraltar 

GL Grenlandia 

GR Grecja 

HR Chorwacja 

HU Węgry 

IS Islandia 

IE Irlandia 

IL Izrael 

IT Włochy 

LI Liechtenstein 

LT Litwa 

LU Luxemburg 

LV Łotwa 

MC Monaco 

ME Czarnogóra 

MK Macedonia 

MT Malta 

MU Mauritius 

NL Holandia 

NO Norwegia 
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PL Polska 

PT Portugalia 

RO Rumunia 

RS Serbia 

SE Szwecja 

SI Słowenia 

SK Słowacja 

SM San Marino 

TN Tunezja 

TR Turcja 

BY Białoruś* 

RU Rosja* 

UA Ukraina* 

US USA* 

MD Mołdawia* 

Kody krajów wraz z pełnymi nazwami krajów, dla których obsługiwane są numery rachunków bankowych

* Kraje, w których numer konta nie jest zgodny ze standardem IBAN 

W  przypadku  krajów,  w  których  numer  konta  nie  jest  zgodny  z  formatem  IBAN  (kraje  oznaczone  znakiem  *  w
tabeli), podczas rejestrowania numeru konta w systemie nie jest sprawdzana suma kontrolna. 



202 Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Rachunki bankowe

W zakładce Rachunki bankowe definiuje się rachunki bankowe osoby.

Kartoteka osobowa – Rachunki bankowe – zakładka Rachunki bankowe

Aby dodać rachunek do kartoteki, należy:

Przyciskiem Dodaj uaktywnić pola danych rachunku.

Uzupełnić pola:

o Bank - wybrać ze słownika,

o Numer - wprowadzić numer konta w formacie  ## #### #### #### #### #### ####,

o Opis konta,

o Typ przelewu wybrać z listy: Przelew krajowy, Przelew zagraniczny,

o Data  obowiązywania  od  i do  -  jeśli  jest  to  konieczne,  wprowadzić  daty  obowiązywania  rachunku
bankowego .

W razie potrzeby zaznaczyć pole Domyślne.  Jeżeli  pracownik  poda  kilka  rachunków należy  zaznaczyć,  który
z nich ma być domyślnym miejscem przekazywania wynagrodzenia.

Poleceniem  Akceptuj  zatwierdzić  wprowadzone dane.  Dane te pojawią  się w tabeli  znajdującej  się w górnej
części okna.

Aby poprawić dane rachunku, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.
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Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Uwaga! System sprawdza unikalność wprowadzonego numeru konta bankowego oraz prawidłowość formatu
konta i sumę kontrolną. W przypadku dodania / zmiany numeru konta na numer już istniejący w systemie, system
wyświetli informację o właścicielu konta bankowego.

Aby usunąć dane rachunku z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, która ma zostać usunięta.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Aby zmienić aktywność rachunku bankowego, należy:

 Zaznaczyć odpowiedni rachunek bankowy.

Wcisnąć przycisk Popraw.

Odznaczyć opcję „Aktywne” i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Uwaga! Wraz ze zmianą aktywności konta usuwane są wpisy z sekwencji przelewów dotyczące modyfikowanego
konta.

Zmiana aktywności konta
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Sekwencje przelewów

W zakładce Sekwencje  przelewów  można  zdefiniować  podział  wynagrodzenia  na  poszczególne  rachunki  bankowe
osoby.

Kartoteka osobowa – Rachunki bankowe – zakładka Sekwencje przelewów

Aby wynagrodzenie mogło być automatycznie przekazywane na wskazane przez pracownika konto, należy:

Przejść na zakładkę Sekwencje przelewów.

Przyciskiem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części ekranu.

Z  rozwijalnej  listy  wybrać  bank  (lista  zawiera  tylko  te  banki,  które  umieszczone  są  w zakładce  Rachunki
bankowe danego pracownika). Pole "numer konta" zostanie wypełnione automatycznie.

Określić typ sekwencji (wybrać z listy).

Wpisać wartość (procentową lub kwotową – w zależności od typu wybranej sekwencji).

Poleceniem Akceptuj potwierdzić  wprowadzoną  sekwencję.  Dane sekwencji  pojawią  się w tabeli  znajdującej
się w górnej części okna.

Jeśli wynagrodzenie ma zostać podzielone na  części  i przelewane na  więcej  niż  jeden  rachunek,  czynności  opisane
powyżej należy powtórzyć.

W przypadku  kilku  banków istnieje możliwość  przenoszenia  w górę lub  w dół  poszczególnych  pozycji  (za  pomocą
przycisku Przesuń w górę lub Przesuń w dół).

Poszczególne sekwencje przelewów mogą być poprawiane lub usuwane. Aby poprawić sekwencję, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, której dane mają być poprawione.
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Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć sekwencję z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, która ma zostać usunięta.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Obciążenia komornicze i administracyjne

W podkartotece Obciążenia komornicze  i administracyjne  można  umieszczać  informacje o wszelkich  obciążeniach
potrącanych z wynagrodzenia pracownika oraz o adresatach tych potrąceń.

Informacje umieszczane w podkartotece podzielone są na pięć części i znajdują się w zakładkach:

Obciążenia,

Porto i potrącenia dodatkowe,

Adresat,

Etaty,

Umowy. 

Trzy pierwsze zakładki pozwalają na edycje danych, dwie ostatnie pozwalają na podgląd danych dotyczących umowy
pracownika oraz umów podlegających obciążeniom.

Aby  dodać  nową  pozycję,  należy  za  pomocą  przycisku  Dodaj  uaktywnić  zakładki  Obciążenia,  Porto  i potrącenia
dodatkowe,  Adresat  oraz  Etaty  i Umowy  i  wprowadzić  w  poszczególnych  zakładkach  niezbędne  dane.  Poleceniem
Akceptuj  zatwierdzić  wprowadzone  dane.  W tabeli  znajdującej  się  w górnej  części  okna  pojawi  się  pozycja
z wprowadzonym obciążeniem.

Aby poprawić pozycję obciążenia, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję obciążenia, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić zakładki z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć pozycję obciążenia z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję obciążenia, która ma zostać usunięta.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Uwaga! System weryfikuje poprawność wprowadzanych danych obciążeń komorniczych i administracyjnych
w zależności od sposobu płatności, poprzez wymuszenie wprowadzenia danych w pole "Komornik", "Konto" oraz pól
na zakładce "Adresat”, jeżeli sposób płatności dotyczy odpowiednio: komornika, przelewu na konto, płatności dla
osoby trzeciej.
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Ważne! System weryfikuje sposób płatności oraz istnienie kont i komornika podczas tworzenia przelewów
dla danych obciążeń podczas obliczania składników płac.

Obciążenia

Aby dodać obciążenie komornicze należy:

Wybrać przycisk Dodaj i na  zakładce Obciążenia  uzupełnić poniższe dane:

 Kartoteka osobowa – Obciążenia komornicze i administracyjne – zakładka Obciążenia

o Rodzaj obciążenia - wybrać ze słownika,
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Słownik Rodzaj obciążenia

o Numer dokumentu - pole tekstowe do 20 znaków,

o Data dokumentu - data dokumentu informującego o zajęciu komorniczym,

o Komornik - wybrać ze słownika,

Słownik Komornik

o Sposób  płatności  -  wybrać  z listy:  przelew  na  domyślne  konto  komornika,  przelew  na  wskazane
konto  komornika,  przelew  na  wskazane  konto  osoby  trzeciej,  przekaz  pocztowy  na  rzecz  osoby
trzeciej,

o Konto - zdefiniować konto w przypadku przelewu na konto osoby trzeciej,

Konto bankowe osoby trzeciej
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Uwaga! System sprawdza unikalność wprowadzonego numeru konta bankowego oraz prawidłowość formatu
konta i sumę kontrolną.

o Typ wartości - wybrać z listy: wartość % zajętych zarobków, kwota należna z tytułu obciążenia, netto
nie większe niż,

o Wartość  -  w  zależności  od  tego  jaką  opcję  wybrano  w  polu  Typ  wartości  wprowadzamy  kwotę
procentową, wartość kwoty należnej lub wartość kwoty netto,

o Limit - kwota, do której system ma potrącać na liście płac zajęcia komornicze i administracyjne,

o Opis - pole tekstowe do 80 znaków,

o Data końca obciążenia - określa do kiedy maja być potrącane zajęcia komornicze na litach płac,

o Suma potrąceń  -  kwota  dotychczasowych  potrąceń  komornicznych  i  administracyjnych  za  pomocą
list płac.

Porto i potrącenia dodatkowe

W zakładce Porto i potrącenia dodatkowe należy zaznaczyć pola:

o  Czy porto - pole typu tak/nie. Czy naliczać potrącenie Porto.  Uaktywnia dodatkowe pola.

Kartoteka osobowa – Obciążenia komornicze i administracyjne – zakładka Porto i potrącenia dodatkowe

 W przypadku wyboru pola porto uzupełnić dane:

o Typ wartości - wybrać z listy: kwota, wartość % od kwoty obciążenia,
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o Sposób  płatności  -  wybrać  z listy:  przelew  na  domyślne  konto  komornika,  przelew  na  wskazane
konto  komornika,  przelew  na  wskazane  konto  osoby  trzeciej,  przekaz  pocztowy  na  rzecz  osoby
trzeciej,

o Wartość  -  w  zależności  od  tego  jaką  opcję  wybrano  w  polu  Typ  wartości  wprowadzona  wartość
będzie kwotą potrącaną bądź % od kwoty obciążenia,

o Konto  -  to  pole  należy  wypełnić  ,  jeśli  wczesniej  zotał  wybrany  sposób  płatności  "Przelew  na
wskazane konto komornika",

Czy dodatkowe potrącenie   - pole typu tak/nie. W przypadku wyboru pola dodatkowych potrąceń uzupełnić
poniższe dane:

o Typ wartości - wybrać z listy: kwota, wartość % od kwoty obciążenia,

o Wartość  -   w  zależności  od  tego  jaką  opcję  wybrano  w  polu  Typ  wartości  wprowadzona  wartość
będzie kwotą potrącaną bądź % od kwoty obciążenia,

o Początek zawieszenia - data początkowa zawieszenia dodatkowego potrącenia,

o Koniec zawieszenia - data końcowa zawieszenia dodatkowego potrącenia.

Adresat

Zakładka  Adresat  aktywna jest  w przypadku  wyboru  na  zakładce Obciążenia  sposobu  płatności  typu:  przelew  na
wskazane konto osoby trzeciej oraz przekaz pocztowy na rzecz osoby trzeciej.

W zakładce należy wpisać następujące dane adresata obciążenia:

Kartoteka osobowa – Obciążenia komornicze i administracyjne – zakładka Adresat
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o Imię - pole tekstowe do 10 znaków,

o Nazwisko - pole tekstowe do 20 znaków,

o Ulica - pole tekstowe do 20 znaków,

o Nr domu - pole tekstowe do 3 znaków,

o Nr lokalu - pole tekstowe do 3 znaków,

o Poczta - pole tekstowe do 65 znaków,

o Kod pocztowy - pole tekstowe do 6 znaków,

o Miasto - wybrać ze słownika.

Etaty

W zakładce Etaty widoczne są tylko do odczytu etaty pracownika podlegające obciążeniom (kolumna „Dotyczy”).

Kartoteka osobowa – Obciążenia komornicze i administracyjne – zakładka Etaty

Za pomocą przycisku Popraw można odznaczyć etaty, które nie mają podlegać danemu obciążeniu.
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Umowy

W zakładce Umowy widoczne są tylko do odczytu umowy osoby podlegające obciążeniom.

Kartoteka osobowa – Obciążenia komornicze i administracyjne – zakładka Umowy

Za pomocą przycisku Popraw można odznaczyć umowy, które nie mają podlegać danemu obciążeniu.

Badania lekarskie

Podkartoteka Badania lekarskie  prezentuje listę badań lekarskich pracownika (okresowe, wstępne, kontrolne)  oraz
datę ważności tych badań. W podkartotece Badania lekarskie  dane dotyczące badań  można  dodawać,  modyfikować
lub usuwać oraz przypisywać do etatów pracownika.

Zakładka Badania

W zakładce Badanie można dodawać badania lekarskie pracownika.
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Kartoteka osobowa – Badania lekarskie – zakładka Badanie

Aby dodać badanie, należy:

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić pola:

o Data skierowania - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data badania - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data ważności - wpisać lub wybrać z kalendarza datę ważności badania,

o Rodzaj badania - wybrać ze słownika,

Słownik Rodzaj badania
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o Rodzaj orzeczenia - wybrać z listy rodzaj orzeczenia,

o Badanie dodatkowe - wybrać z listy rodzaj dodatkoweg badania, na które skierowany jest pracownik,

o Placówka medyczna  -  wybrać  ze słownika  placówkę wykonującą  badanie  .  Jeśli  placówka  nie  istnieje,

można ją dodać za pomocą ikony Dodaj  .

o Uwagi - możliwe wprowadzenie tekstu o długości maksymalnie 256 znaków.

Zakładka Czynniki zagrożeń

Na zakładce Czynniki zagrożeń istnieje możliwość dodania czynników zagrożeń ze słownika.

Kartoteka osobowa - Badania lekarskie - zakładka Czynniki zagrożeń
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Czynniki zagrożeń

Zakładka Etaty

W  zakładce  Etaty  widoczne  są  tylko  do  odczytu  etaty  pracownika  podlegające  badaniom  lekarskim  (kolumna
„Dotyczy”).

Kartoteka osobowa - Badania lekarskie - zakładka Etaty

Zakładka Umowy

Na zakładce Umowy widoczne są umowy cywilno-prawne pracownika. Aby badanie dotyczyło także umowy cywilno-
prawnej należy zaznaczyć to w kolumnie Dotyczy.
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Kartoteka osobowa - Badania lekarskie - zakładka Umowy

Zatwierdzić  dane przyciskiem  Akceptuj.  Wprowadzona  pozycja  pojawi  się  w tabeli  znajdującej  się  w górnej
części okna.

Aby poprawić pozycję badania, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję badania, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć pozycję badania z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję badania, która ma zostać usunięta.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Szkolenia i kwalifikacje

W  podkartotece  Szkolenia  i kwalifikacje  użytkownik  może  rejestrować  informacje  o odbytych  szkoleniach
i kwalifikacjach danego pracownika. Informacje te rejestruje się w zakładkach:

o Szkolenia,

o Kwalifikacje,

o Szkoły,

o Ocena pracownika.
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Dane dotyczące szkoleń,  kwalifikacji, szkół i oceny pracownika można dodawać, modyfikować lub usuwać.

Szkolenia

Aby dodać pozycję szkolenia, należy:

Kartoteka osobowa – Szkolenia i kwalifikacje – zakładka Szkolenia

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Zaznaczyć typ szkolenia:

o Indywidualne,

o Grupowe.

Uzupełnić dane:

o Rodzaj szkolenia - wybrać ze słownika,
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Słownik Rodzaj szkolenia

o Opis szkolenia - pole tekstowe o długości 128 znaków,

o Data rozpoczęcia - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data zakończenia - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data uzyskania uprawnień -  wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data ważności uprawnień - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Prowadzący szkolenie - pole tekstowe o długości 128 znaków,

o Koszt ogółem - pole liczbowe,

o Koszt zakładu - pole liczbowe,

o Koszt pracownika - pole liczbowe,

o Liczba godzin  - czas trwania szkolenia w godzinach,

o Data obowiązywania umowy lojalnościowej - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Numer umowy o szkolenie - pole tekstowe o długości 128 znaków.

Poleceniem  Akceptuj  wprowadzić  dane.  W tabeli  znajdującej  się  w górnej  części  okna  pojawi  się  pozycja
szkolenia.

Aby poprawić pozycję szkolenia, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję szkolenia, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć pozycję szkolenia z kartoteki, należy:
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W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję szkolenia, która ma zostać usunięta.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Kwalifikacje

Aby dodać nową pozycję dotyczącą kwalifikacji pracownika, należy:

Kartoteka osobowa – Szkolenia i kwalifikacje – zakładka Kwalifikacje

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić dane:

o Rodzaj kwalifikacji - wybrać ze słownika,
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Słownik Rodzaj kwalifikacji

o Stopień kwalifikacji - wybrać ze słownika,

Słownik Stopień kwalifikacji

o Typ - wybrać z listy: deklarowane, certyfikowane,

o Data nabycia kwalifikacji - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data ważności - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Organ wydający - pole tekstowe o długości 80 znaków,

o Numer dokumentu -  - pole tekstowe o długości 40 znaków,

o Uwagi  - pole tekstowe o długości 80 znaków.

Poleceniem  Akceptuj  wprowadzić  dane.  W tabeli  znajdującej  się  w górnej  części  okna  pojawi  się  pozycja
z opisem kwalifikacji.

Aby poprawić pozycję dotyczącą kwalifikacji, należy:

W tabeli  znajdującej  się w górnej  części  okna  wybrać  pozycję  dotyczącą  kwalifikacji,  której  dane  mają  być
poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.
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Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć pozycję dotyczącą kwalifikacji z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję dotyczącą kwalifikacji, która ma zostać usunięta.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Szkoły

Aby dodać szkołę pracownika, należy:

Kartoteka osobowa – Szkolenia i kwalifikacje – Zakładka Szkoły

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić dane:

o Szkoła - wybór ze słownika,
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Słownik Ukończona szkoła

o Data rozpoczęcia - wpisać lub wybrać z kalendarza (pole nieobowiązkowe),

o Data ukończenia - wpisać lub wybrać z kalendarza (pole nieobowiązkowe),

o Zawód wyuczony -  - pole tekstowe o długości 50 znaków,

o Specjalizacja -  - pole tekstowe o długości 50 znaków,

o Kierunek studiów - wybór ze słownika,

Słownik Kierunki studiów

o Wykształcenie - wybór ze słownika,
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Słownik Wykształcenie

o Stopień naukowy - wybór ze słownika,

Słownik Stopień naukowy

Poleceniem Akceptuj wprowadzić dane. W tabeli znajdującej się w górnej części  okna  pojawi  się pozycja  z
dodaną szkołą.

Aby poprawić pozycję dotyczącą szkoły, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać szkołę, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć szkołę z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać szkołę, która ma zostać usunięta.

Wybrać  polecenie  Usuń.  Ponieważ  operacja  usuwania  danych  z kartoteki  jest  nieodwracalna,  system
poprosi o jej potwierdzenie.

Jeżeli polecenie ma zostać wykonane, należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Aby sprawdzić, czy okres szkoły koliduje z okresami zatrudnienia pracownika, należy wcisnąć przycisk Spr. kolizje z
okresami zatrudnienia.

W przypadku braku kolizji system wyświetli komunikat.
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Informacja o braku kolizji

W przypadku wykrycia kolizja system wyświetli okno zawierające wykaz kolizji.

Wykryte przez system kolizje okresów zatrudnienia

Uwaga! Okres wyeliminowanej kolizji zostanie dodany do sumy okresów odliczeń od stażu za szkoły w podkartotece
Wykształcenie.
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Odliczenie od stażu wyeliminowanej kolizji okresów zatrudnienia ze szkołą
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Ocena pracownika

Aby dodać wynik oceny pracownika, należy:

Kartoteka osobowa – Szkolenia i kwalifikacje – Ocena pracownika

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić dane:

o Data oceny - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Ocena - wybór ze słownika,

Słownik Ocena

o Uzasadnienie - pole tekstowe o długości 1024 znaków,

o Stwierdzenie uogólniające - pole tekstowe o długości 1024 znaków.
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Poleceniem  Akceptuj  wprowadzić  dane.  W tabeli  znajdującej  się  w górnej  części  okna  pojawi  się  pozycja  z
dodaną oceną.

Aby poprawić pozycję dotyczącą oceny, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać ocenę pracownika, której dane mają być poprawione,

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi,

Wprowadzić poprawki,

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć ocenę z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać ocenę pracownika, która ma zostać usunięta,

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie,

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Dyscyplina pracy

Podkartoteka  Dyscyplina  pracy  prezentuje  listę  absencji  pracownika  (zwolnienie  lekarskie,  urlop,  delegacja,
nieobecność nieusprawiedliwiona, itp.).

W systemie można  rejestrować  informacje związane  z dyscypliną  pracy  pracownika  (np.  urlopami,  zwolnieniami,
nieobecnościami  nieusprawiedliwionymi,  planowanymi  nieobecnościami  itp.),  jeżeli  charakter  zawartej  umowy  tego
wymaga.

Dane te zapisuje się w zakładkach:

o Absencje - Zakładka Absencje służy do rejestracji zdarzeń związanych z nieobecnościami w pracy

o Dyscyplina pracy - Zakładka Dyscyplina pracy zawiera informacje dotyczące zarejestrowanych w zakładce
Absencje  informacji  o liczbie  dni  poszczególnych  kategorii  absencji,  np.  jeśli  pracownik  miał  urlop
wypoczynkowy 5 dni w jednym terminie i 5 w kolejnym, w zakładce Dyscyplina pracy pojawi się pozycja
Urlop  wypoczynkowy  i suma dni  urlopów (w tym  przypadku  10).  Zakładka  służy  jedynie  do  podglądu
danych.

o Limity i korekty - Zakładka Limity i korekty pozwala na wprowadzanie danych dotyczących przyznanych
pracownikowi  limitów związanych  z różnymi  rodzajami  absencji,  np.  liczba  dni  przysługującego  urlopu
wypoczynkowego, liczba dni opieki nad dzieckiem itp.

o Planowanie  absencji  -  Zakładka  Planowanie  absencji  służy  do  rejestracji  przewidzianych  przez
pracownika nieobecności w pracy.

o Absencje  płac  -  Zakładka  Absencje  płac  pozwala  na  podgląd  danych  dotyczących  wszystkich  rodzajów
absencji mających miejsce od początku zatrudnienia danego pracownika

o Rejestr wstępny absencji – pozwala wstępnie zarejestrować jeszcze niepotwierdzone absencje.

Dane w podkartotece Dyscyplina pracy można dodawać, modyfikować lub usuwać.  

Szczegółowo  Dyscyplinę pracy omówiono w rozdziale Obsługa zagadnień dotyczących dyscypliny pracy.

Zakres informacyjny okna Dyscyplina pracy zależy od trybu przeglądania kartoteki osobowej, gdzie: 

1. Dla pracowników występują:

a) tryb przeglądania pracowników

b) tryb przeglądania etatów (gdzie widać wszystkie umowy o pracę pracowników).

2. Dla współpracowników występują:
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a) tryb przeglądania współpracowników

b) tryb przeglądania umów (gdzie widać wszystkie  umowy cywilno prawne współpracowników).

W trybach  1a  i 2a  prezentowane są  wyłącznie ogólne (wspólne dla  danej  osoby  informacje  dotyczące  dyscypliny
pracy). W trybach 1b i 2b prezentowane są dodatkowo informacje dotyczące wybranego etatu lub wybranej umowy.

Różnice  w prezentacji  informacji  dotyczą  zarówno  listy  dostępnych  zakładek  na  panelu,  jak  i informacji
wyświetlanych na poszczególnych zakładkach.

Kontakty

W podkartotece Kontakty  można  umieszczać  dane  dotyczące  kontaktów  pracownika,  np.  adresy  e-mail,  numery
telefonów służbowych, domowych, itp. Dane w podkartotece można dodawać, modyfikować lub usuwać.

Kartoteka osobowa – Kontakty

Aby dodać nowy kontakt, należy:

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić dane:

o Rodzaj kontaktu - wybrać ze słownika,
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Słownik Rodzaj kontaktu

o Adres kontaktowy - adres email, numer telefonu itp.

Zaznaczyć czy Kontakt domyślny.

Zatwierdzić dane poleceniem Akceptuj. Pozycja wprowadzonego kontaktu pojawi się w górnej części okna.

Aby poprawić dane kontaktu, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję kontaktu, którego dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć dane kontaktu z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję kontaktu, która ma zostać usunięta.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Dane dodatkowe

W podkartotece Dane dodatkowe  można umieszczać różnego rodzaju dodatkowe informacje, których zawarcie nie
jest możliwe w pozostałych podkartotekach kartoteki osobowej. Przy wprowadzaniu danych operator  sam  decyduje,
jakie wartości będzie przechowywał: słownikowe, tekstowe, logiczne, liczbowe, itp.
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Kartoteka osobowa – Dane dodatkowe

Użytkownik  sam  definiuje  rodzaj  zawartych  danych,  mogą  to  być  np.  informacje  o przyznanych  danemu
pracownikowi  limitach  kilometrów,  terminy  szkoleń,  itp.  Dane  te  można  dodawać,  modyfikować  lub  usuwać
z kartoteki.

Uwaga! Na potrzeby wygenerowania deklaracji PIT-11 niezbędne jest wypełnienie odpowiednich danych osoby:
PESEL, NIP, adres, urząd skarbowy.  Do deklaracji domyślnie pobierana jest wartość pola PESEL. Jeśli ma być
pobierany numer NIP, należy w kartotece pracownika ustawić wartość danej dodatkowej czyNIP na TRUE.

Aby dodać nową pozycję do podkartoteki, należy:

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części ekranu.

Uzupełnić pola:

o Nazwa dodatkowej danej - wybrać ze słownika,
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Słownik Dane dodatkowe

o Data obowiązywania od i do - wpsać lub wybrać z kalendarza.

Poleceniem  Akceptuj  zatwierdzić  wprowadzone  informacje.  Wprowadzona  pozycja  pojawi  się  w tabeli
znajdującej się w górnej części okna.

Aby zdefiniować nową pozycję danej dodatkowej, należy:

Kliknąć na symbol wielokropka przy Nazwa dodatkowej danej otwierając okno Dane dodatkowe.

Poleceniem Dodaj otworzyć okno Dodawanie.

Dodawanie pozycji słownika Dane dodatkowe

Uzupełnić pola:

o Kod,

o Nazwa,

o Typ - do wyboru:

tekst,

liczba,

wartość logiczna,

data,

data i czas,

słownik.

Określić zakres widzialności poprzez wybór jednego z sześciu dostępnych rodzajów:
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o Pracownik na stanowisku,

o Umowa pozapłacowa,

o Pracownik,

o Współpracownik,

o Osoba,

o Pracownik firmy zewn.

Poleceniem Akceptuj dopisać do listy nową pozycję.

Dodatkowe dane tabelaryczne

Dodatkowe dane tabelaryczne umożliwiają zdefiniowanie zestawu dowolnych danych widocznych przy pracowniku.

W  podkartotece  Dodatkowe  dane  tabelaryczne  można  wypełnić  dane  zdefiniowanych  danych  tabelarycznych
pracownika

Otworzyć kartotekę wybranego pracownika.

Wybrać podkartotekę Dodatkowe dane tabelaryczne

Kliknąć zakładkę odpowiadającą wybranemu zestawowi danych tabelarycznych

Dane tabelaryczne pracownika

Kliknąć ikonę Dodaj.

Wypełnić pola zdefiniowanego zestawu.
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Przykładowe dane tabelaryczne pracownika

Kliknąć przycisk Akceptuj.

Służba cywilna

W podkartotece Służba cywilna  znajdują  się informacje dotyczące służby  cywilnej  pracownika.  Istnieje  możliwość
dodania, poprawiania oraz usuwania danych dotyczących służby cywilnej.

Kartoteka osobowa – Służba cywilna

Aby dodać nową służbę, należy:

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić dane:

o Data od -  wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data do-  wpisać lub wybrać z kalendarza,
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o Stopień służby cywilnej - wybrać ze słownika,

Słownik Stopień służby cywilnej

o Mnożnik - wybrać ze słownika.

Słownik Mnożnik

Zatwierdzić dane poleceniem Akceptuj. Pozycja wprowadzonej służby pojawi się w górnej części okna.

Aby poprawić dane służby cywilnej, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję służby, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć dane służby z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję służby, która ma zostać usunięta.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie.
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Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Umowa o pracę

Aby  wyświetlić  panel  Umowa  o  pracę,  można  wykonać  jedną  z dwóch  operacji  w  oknie  Kartoteki  osobowej
(pracowników lub współpracowników) w dowolnym trybie przeglądania:

W pasku narzędzi wybrać przycisk Umowa o pracę  .

Po  wejściu  do  kartoteki  wybranego  pracownika  lub  współpracownika  (operacja  Dane   Popraw  ),  wybrać
podkartotekę Umowa o pracę.

W podkartotece Umowa o pracę znajdują się wszystkie informacje związane bezpośrednio z treścią umowy o pracę
zawartej między pracownikiem a przedsiębiorstwem. Informacje te są podzielone na bloki  tematyczne i umieszczone
w zakładkach:

o Umowa o pracę,

o Stałe składniki,

o Oświadczenia,

o Dane dod. umowy,

o Przebieg zatrudnienia,

o Warunki szczególne,

o Praca w branży,

o MPK,

o Klasyfikacja budżetowa,

o Przełożony.

Większość  danych  znajduje  się  już  w kartotece  –  zostały  one  zapisane  podczas  przeprowadzania  operacji
Zatrudnienie (przeprowadzanej  za  pomocą  kreatora  – menu  Operacje  –  polecenie Zatrudnienie).  Jeżeli  istnieje taka
potrzeba, dane te można dodawać, modyfikować lub usuwać. 
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Umowa o pracę

W zakładce Umowa o pracę możliwa jest edycja następujących danych:

Kartoteka osobowa – Umowa o pracę - Umowa o pracę

o Rodzaj umowy,

o Data ważności,

o Jednostka,

o Stanowisko,

o Rodzaj wynagrodzenia,

o Wymiar etatu,

o Kalendarz pracy,

o Flaga stażu,

o Kategoria zaszeregowania,

o Miejsce wypłaty,

o MPK,

o Grupa premiowa.

Szczegółowy opis wypełniania powyższych pól znajduje się w rozdziale Zatrudnienie - Umowa o pracę.
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Stałe składniki

Kartoteka osobowa – Umowa o pracę - Stałe składniki

Zaznaczenie opcji "Tylko aktualne" powoduje ustawienie filtru prezentacji tylko aktualnych danych,  które są  brane
do wypłaty. Można wyświetlić na liście tylko  wybrany  typ  składników (np.  wynagrodzenia  i  dodatki)  poprzez  wybór
odpowiedniego  typu  z  listy  przy  polu  „Typ  składników”.  Aby  zapisać  stan  pola  „Typ  składników”  dla  zalogowanego
operatora,  należy  kliknąć  prawym  przyciskiem  myszy  na  etykiecie  pola  „Typ  składników”,  a  następnie  wybrać  z
wyświetlonego menu operację Zapisz stan.

Zapisanie stanu pola "Typ składników"

W zakładce Stałe składniki można dodawać lub modyfikować następujące dane:

Nazwa składnika,

Obowiązuje od,

Obowiązuje do,

Wartość,

Klasyfikacja budżetowa - umożliwia przypisanie składnika do źródła finansowania.

W zależności od planowanej operacji należy wybrać polecenie:

Dodaj (dodanie nowego składnika),
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Popraw (poprawienie danych w istniejącym już składniku),

Usuń (usunięcie z kartoteki zapisanego wcześniej składnika).

Uwaga! Istnieje możliwość filtrowania tylko aktualnych danych, które są brane do wypłaty. W tym celu na
zakładce należy zaznaczyć checkbox „aktualne”. Zaznaczenie go powoduje wyświetlenie tylko aktualnych dodatków
stałych, odznaczenie - wyświetlane wszystkie dodatków stałych.

Więcej informacji – patrz rozdział Stałe składniki umowy.

Oświadczenia

W zakładce Oświadczenia należy zaznaczyć te oświadczenia, które pracownik złożył oraz określić datę ich złożenia.

Kartoteka osobowa – Umowa o pracę - Oświadczenia

Więcej informacji – patrz rozdział Zatrudnienie - Oświadczenia.

Dane dod. umowy

Na zakładce Dane dod. umowy można umieszczać różnego rodzaju dodatkowe informacje, których zawarcie nie jest
możliwe w pozostałych podkartotekach kartoteki osobowej. Przy wprowadzaniu danych operator sam decyduje, jakie
wartości będzie przechowywał: słownikowe, tekstowe, logiczne, liczbowe, itp.

Zakładka Dane dod. umowy jest tożsama z podkartoteką Dane dodatkowe.
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Umowa o pracę – Dane dod. umowy

W jaki sposób dodać nową daną dodatkową opisano w rozdziale Dane dodatkowe.
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Dod. dane tab. etatu

Na zakładce możliwe jest dodawanie, wyświetlanie, modyfikacja i usuwanie dodatkowych danych tabelarycznych do
wcześniej zdefiniowanych zestawów.

Umowa o pracę - Dod. dane tab. etatu

W  rozdziale  Wprowadzanie  dodatkowych  danych  tabelarycznych  etatu  opisano  sposób  dodawania  wartości
dodatkowych danych tabelarycznych etatu.

Przebieg zatrudnienia

Na zakładce Przebieg  zatrudnienia  można  umieszczać  informacje dotyczące historii  kariery  pracownika  w ramach
danej  umowy  o  pracę.  W  tabeli  widoczny  jest  przebieg  zatrudnienia  (kolorem  czarnym)  oraz  zaplanowane
przeszeregowanie (wyróżnione kolorem niebieskim).
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Kartoteka osobowa – Umowa o pracę - Przebieg zatrudnienia

Aby dodać nową pozycję przebiegu zatrudnienia, należy:

Poleceniem Dodaj (ikona kartki z gwiazdką) otworzyć okno Dodanie przebiegu zatrudnienia.

Dodanie pozycji w zakładce Przebieg zatrudnienia

Uzupełnić dane znajdujące się w zakładkach Umowa, Składniki stałe umowy, Oświadczenia.

Poleceniem  Akceptuj  zatwierdzić  wprowadzone  dane.  W tabeli  pojawi  się  pozycja  z nowym  elementem
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przebiegu zatrudnienia.

Warunki szczególne

W zakładce Warunki szczególne  można dodawać, modyfikować  lub  usuwać  informacje o warunkach  szczególnych,
które dotyczą pracy danego pracownika.

Kartoteka osobowa – Umowa o pracę – Warunki szczególne

Aby dodać nową pozycję, należy:

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić pola:

o Okres od - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Okres do - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Kod pracy w warunkach szczególnych ZUS - wybrać ze słownika,
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Słownik Kod pracy w warunkach szczególnych ZUS

o Kod pracy w warunkach szczególnych - wybrać ze słownika,

Słownik Kod pracy w warunkach szczególnych

o Uwagi.

Poleceniem  Akceptuj  zatwierdzić  wprowadzone  dane.  Nowa  pozycja  pojawi  się  w tabeli  znajdującej  się
w górnej części okna.

Aby poprawić istniejącą pozycję, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć z kartoteki dane dotyczące warunków szczególnych, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, która ma zostać usunięta.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.
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Praca w branży

W zakładce Praca w branży można dodawać, modyfikować lub usuwać informacje dotyczące zatrudnienia w branży
danego pracownika.

Kartoteka osobowa – Umowa o pracę – Praca w branży

Aby dodać nową pozycję, należy:

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić pola:

o Okres od - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Okres do - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Kod pracy w branży - wybrać ze słownika,
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Słownik Kod stanowiska pracy w branży

o Uwagi.

Poleceniem Akceptuj zatwierdzić wprowadzone dane. Nowa pozycja pojawi się w tabeli znajdującej się w górnej
części okna.

Aby poprawić istniejącą pozycję dotyczącą pracy w branży, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć z kartoteki dane dotyczące pracy w branży, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, która ma zostać usunięta.

Wybrać  polecenie Usuń.  Ponieważ  operacja  usuwania  danych  z kartoteki  jest  nieodwracalna,  system  poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

MPK

Zakładka  MPK  umożliwia  określenie  procentowy  podziału  kosztów  pracownika.  Wprowadzone  dane
wykorzystywane są później w księgowości przy dekretacji płac.

Aby wprowadzić podział kosztów pracownika, należy:
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Na zakładce Okresy  wcisnąć  przycisk  Dodaj  i  wprowadzić  okresy  od  -  do  w polach  "Rok  /  miesiąc  od",  "Rok  /
miesiąc do".

Wcisnąć przycisk Akceptuj.  Dodany okres pojawi się w tabeli na zakładce Okresy.

Następnie przejść na zakładkę Podział kosztów.

MPK - Okresy

Na zakładce Podział kosztów wcisnąć przycisk Dodaj i wybrać odpowiedni MPK ze słownika.

Następnie wprowadzić odpowiednią wartość w polu "Procent udziału".

Wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Przełożony

Na zakładce Przełożony istnieje możliwość przypisania przełożonego do danego pracownika. Przełożonego wybiera
się z listy osób.

Przełożony
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Kary, nagrody i odznaczenia

W  podkartotece  Kary,  nagrody  i odznaczenia  można  umieszczać  dane  dotyczące  kar,  nagród  i odznaczeń
przyznanych danemu pracownikowi. 

Zakładka Kary

Kartoteka osobowa – Kary, nagrody i odznaczenia - Kary

Aby dodać nową pozycję dotyczącą kary nałożonej na pracownika, należy:

Ustawić się na zakładce Kary.

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić pola:

o Data przewinienia  -  umożliwia  zarejestrowanie informacji  o  dacie  dopuszczenia  się  przez  pracownika
naruszenia obowiązku pracowniczego,

o Data powzięcia wiadomości - umożliwia zarejestrowanie informacji o dacie powzięcia przez pracodawcę
wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego,

o Data wysłuchania

o Rodzaj kary - wybrać ze słownika,
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Słownik Rodzaj kary

o Data ukarania,

o Opis.

Poleceniem Akceptuj zatwierdzić wprowadzone dane. Nowa pozycja pojawi się w tabeli znajdującej się w górnej
części okna.

Aby poprawić istniejącą pozycję dotyczącą kary, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć z kartoteki dane dotyczące kary, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, która ma zostać usunięta.

Wybrać  polecenie Usuń.  Ponieważ  operacja  usuwania  danych  z kartoteki  jest  nieodwracalna,  system  poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.
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Zakładka Nagrody i odznaczenia

Kartoteka osobowa – Kary, nagrody i odznaczenia – Nagrody i odznaczenia

Aby dodać nową pozycję dotyczącą nagród i odznaczeń przyznanych pracownikowi, należy:

Ustawić się na zakładce Nagrody i odznaczenia.

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić pola:

o Rodzaj nagrody/odznaczenia - wybrać ze słownika,

Słownik Rodzaj nagrody / odznaczenia

o Data przyznania - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Opis - pole tekstowe o długości 200 znaków.

Poleceniem Akceptuj zatwierdzić wprowadzone dane. Nowa pozycja pojawi się w tabeli znajdującej się w górnej
części okna.
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Aby poprawić istniejącą pozycję dotyczącą nagród lub odznaczeń, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć z kartoteki dane dotyczące nagród lub odznaczeń, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, która ma zostać usunięta.

Wybrać  polecenie Usuń.  Ponieważ  operacja  usuwania  danych  z kartoteki  jest  nieodwracalna,  system  poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Przekroje zatrudnienia

W podkartotece Przekroje  zatrudnienia  można  gromadzić  dane  dotyczące  przekrojów  zatrudnienia  przypisanych
pracownikowi  oraz  pozycji  w  przekroju  i  okresu  obowiązywania.  Dane  te  można  dodawać  lub  usuwać.  Niebieskim
kolorem wyróżniony jest domyślny przekrój zatrudnienia, którego usunięcie jest niemożliwe.

Kartoteka osobowa – Przekroje zatrudnienia

Aby dodać nową pozycję Przekroju zatrudnienia, należy:

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Poprzez wybór odpowiedniej pozycji ze słownika wypełnić pole Struktura zatrudnienia.

Pole Przekrój zatrudnienia zostanie wypełnione automatycznie.
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Data obow. od - wpisać „datę od” obowiązywania przekroju zatrudnienia.

Data obow. do - wpisać „datę do” obowiązywania przekroju zatrudnienia.

Poleceniem Akceptuj zatwierdzić wprowadzone dane.

Aby usunąć pozycję zapisaną w tabeli podkartoteki Przekroje zatrudnienia, należy:

Wybrać pozycję, która ma zostać usunięta.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Załączniki multimedialne

Podkartoteka  Załączniki  multimedialne  umożliwia  dodawanie  m.in.  zeskanowanych  dokumentów  (umów,
oświadczeń,  wzoru  podpisu,  zdjęcia  pracownika  itp.)  do  kartoteki  osobowej.  Dodane  zdjęcie  pracownika  będzie
wyświetlane  w  ramce  w  oknie  edycji  danych  personalnych.  Możliwe  jest  dodawanie  i  usuwanie  załącznika  oraz
modyfikacja opisu i symbolu załącznika.

Kartoteka osobowa - Załączniki multimedialne – widok Drzewo

W celu dodania nowego załącznika multimedialnego, należy:

Wybrać opcję Dodaj. Otworzy się okno Dodawanie załączników multimedialnych.
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Dodawanie załączników multimedialnych

Wybrać załącznik (przycisk „…”) poprzez wskazanie pliku w komputerze użytkownika.

Wybrać rodzaj załącznika ze słownika.

Słownik Rodzaje załączników multimedialnych

Wypełnić pole Opis (pole tesktowe o długości 512 znaków).

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Uwaga! W przypadku, gdy istnieje więcej niż jeden załącznik stanowiący zdjęcie pracownika, w ramkę wstawiony
zostanie pierwszy znaleziony obraz (sortowanie alfabetyczne rosnące po nazwie pliku zdjęcia). W przypadku, gdy
jako zdjęcie pracownika wskazany zostanie plik, który nie zostanie zinterpretowany jako obraz (błędny format pliku),
tło ramki będzie szare.

Uwaga! Zalecany format pliku zawierającego zdjęcie pracownika to ".jpg" o rozmiarach 120x140 pikseli (szerokość
x wysokość w pikselach).

Aby wyświetlić zawartość załącznika multimedialnego, należy:

Wybrać pozycję dotyczącą załącznika, którego zawartość ma zostać wyświetlona.

Wcisnąć przycisk Wyświetl załącznik multimedialny.

Aby poprawić opis i/lub symbol załącznika multimedialnego, należy:

Wybrać pozycję dotyczącą załącznika, którego dane mają zostać zmodyfikowane.
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Wcisnąć przycisk Popraw.

Wybrać symbol i/lub zmienić opis załącznika.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Aby usunąć załącznik multimedialny, należy:

Wybrać pozycję, która ma zostać usunięta.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Aby zapisać załącznik multimedialny na dysku komputera użytkownika, należy:

Wybrać pozycję dotyczącą załącznika, który ma zostać zapisany.

Wcisnąć przycisk Zapisz załącznik multimedialny.

Wybrać docelową lokalizację pliku i wcisnąć przycisk Zapisz.

Załączniki multimedialne można także filtrować wg różnych kryteriów, za pomocą wbudowanego filtru.

Aby wydrukować listę załączników multimedialnych przypisanych do osoby, należy:

Wybrać tryb wyświetlania podkartoteki Załączniki multimedialne: Tabelka.

Kartoteka osobowa - Załączniki multimedialne – widok Tabelka

Wcisnąć przycisk Drukuj.
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Parametry wydruku tabeli

W oknie Wydruk tabeli opcjonalnie wpisać opis wydruku i wcisnąć przycisk Drukuj.

Wydruk tabeli
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Portal pracownika

W podkartotece Portal pracownika istnieje możliwość wprowadzenia danych do logowania do Portalu pracownika.

Podkartoteka Portal pracownika

Przez Portal pracownika pracownik może się zalogować i zobaczyć swoja kartotekę (przejrzeć i zweryfikować swoje
dane).  Możliwe  jest  równiez  wykonanie  oceny  okresowej  na  portalu.  W  przypadku  instalacji  z  modułem  Portal
Pracownika podkartoteka wygląda następująco: 

Aby  pracownik  mógł  logować  się  do  Portalu  pracownika,  należy  ustawić  konto  operatora  jako  aktywne  oraz
przypisać operatora do grupy o nazwie wskazanej w polu „Grupa użytkowników portalu”.

W przypadku dodawania nowego użytkownika portalu opisane powyżej operacje zostaną wykonane automatycznie.

Aby dodać konto na portalu, należy:

Wcisnąć przycisk Dodaj . Pola na ekranie zostaną odblokowane do edycji.

Wprowadzić nazwę użytkownika.

Wcisnąć przycisk Zmiana hasła i wprowadzić hasło do Portalu.

Wcisnąć przycisk Akceptuj .
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Klasyfikacja budżetowa (pracownik)

W zakładce Klasyfikacja budżetowa (pracownik)  można  dodawać,  modyfikować  lub  usuwać  informacje  dotyczące
klasyfikacji budżetowej pracownika.

Kartoteka osobowa – Klasyfikacja budżetowa (pracownik)

Dodawanie, modyfikacja i usuwanie klasyfikacji budżetowej dla pracownika przebiega analogicznie, jak w przypadku
dodawania, modyfikacji i usuwania klasyfikacji budżetowej składnika stałego umowy.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Podkartoteka Pracownicze Plany Kapitałowe  umożliwia zapisanie pracownika do wybranego programu PPK. Z tego
miejsca  w  systemie  możliwe  jest  wykonanie  takich  operacji,  jak  w  kartotece  Uczestnicy  Pracowniczych  Planów
Kapitałowych.
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Pracownicze Plany Kapitałowe

Klasyfikacja budżetowa

W  zakładce  umowy  o  pracę  Klasyfikacja  budżetowa  można  dodawać,  modyfikować  lub  usuwać  informacje
dotyczące klasyfikacji budżetowej umowy o pracę.

Jedna umowa może zostać rozdzielona na różne klasyfikacje.
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Umowa o pracę - zakładka Klasyfikacja budżetowa

Aby dodać klasyfikację budżetową należy:

Wcisnąć przycisk Dodaj , wówczas uaktywnią się pola klasyfikacji budżetowej.

Uzupełnić pola „Data od”, „Data do” (opcjonalnie),  a następnie wcisnąć przycisk  Akceptuj.

Wcisnąć przycisk . Wyświetlone zostanie okno Klasyfikacja budżetowa. 
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Kliknąć przycisk Dodaj, aby wypełnić poszczególne pola klasyfikacji budżetowej.

Wartości dla poszczególnych pól klasyfikacji budżetowej wybrać z podpiętych słowników.

Uwaga! Po otwarciu słownika domyślnie wyświetlane są pozycje zawarte w planie budżetowym jednostki. Aby
wyświetlić wszystkie pozycje słownika, należy odznaczyć checkbox filtrowanie wg planu budżetowego.

Jednostka - wybór ze słownika struktury organizacyjnej,

Obszar fun. - wybór obszaru funkcjonalnego ze słownika obszarów funkcjonalnych,

Dział - wybór działu ze słownika działów,

Rozdział - wybór rozdziału ze słownika rozdziałów,

Paragraf - wybór paragrafu ze słownika paragrafów,

Analityka par. - wybór analityki paragrafu ze słownika analityk,

Tytuł par. - wybór tytułu paragrafu ze słownika tytułów paragrafu,

Zadanie - wybór zadania ze słownika zadań,

Źródło doch. - wybór źródła ze słownika źródeł doch.,

Źródło poz doch. - wybór źródła ze słownika źródeł poz doch.,

Wydatek str. - wybór wydatku ze słownika wydatków strukturalnych,

Procent - określenie udziału procentowego definiowanej klasyfikacji budżetowej w całości,

J.m.  -  w  przypadku  konieczności  wprowadzenia  innej  jednostki  miary  niż  procent,  wybór  jednostki
miary ze słownika jednostek miary,

Ilość - liczba wybranych wyżej jednostek miary.

Wcisnąć ikonę Akceptuj.
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Uzupełniona klasyfikacja budżetowa

Wcisnąć przycisk Zamknij. 

Aby dodać kolejny okres obowiązywania innej klasyfikacji budżetowej, należy powtórzyć powyższe kroki.

System interpretuje wprowadzoną klasyfikację budżetową według następującego schematu:

1. Sprawdza klasyfikację budżetową stałych składników umowy: obszar funkcjonalny / rozdział / zadanie.

2. Jeśli powyższych brak, pobiera klasyfikację budżetową z umowy o pracę:

a. zadanie (zadanie zależy od stanowiska),
b. jeśli jest to zespół szkolny: obszar funkcjonalny / rozdział / zadanie.

3. Jeśli powyższych brak, pobiera klasyfikację budżetową z pracownika / współpracownika.

4. Jeśli powyższych brak, pobiera klasyfikację budżetową z dysponenta: obszar funkcjonalny / dział / rozdział.

5. Zawsze  pobiera  klasyfikację  budżetową  z  definicji  składników  płacowych:  paragraf  /  analityka  /  tytuł
paragrafu.

Dokumenty kadrowe

Po  wprowadzeniu  niezbędnych  danych  i rozliczeniu  umowy  w kartotece  pracowników,  istnieje  możliwość
wygenerowania i wydrukowania różnych rodzajów dokumentów. 

Aby wydrukować dokument dla pracownika, należy:

W kartotece pracowników zaznaczyć odpowiedniego pracownika. 

Z menu wybrać opcję Raporty  Dokumenty  wybrany dokument.
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Kartoteka pracowników – Dokumenty kadrowe

Wybrać dokument z listy.

Wypełnić parametry dokumentu.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Wcisnąć przycisk Drukuj.

Kartoteka zarobkowa

Po  wprowadzeniu  niezbędnych  danych  i rozliczeniu  umowy  w kartotece  pracowników,  istnieje  możliwość
wydrukowania kartoteki zarobkowej pracownika.

Ważne! Aby w kartotece zarobkowej pracownika pokazały się odpowiednie wartości składników płacowych,
odpowiednia lista płac musi uzyskać status SKOPIOWANA.

Aby wydrukować kartotekę zarobkową pracownika, należy:

W kartotece pracowników zaznaczyć odpowiedniego pracownika. 

Z menu wybrać opcję Kartoteki  Kartoteka zarobkowa.
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Kartoteka pracowników - Kartoteka zarobkowa

W oknie Kartoteka zarobkowa ustawić odpowiednie warunki filtrowania i nacisnąć przycisk Wydruk.

Kartoteka zarobkowa

Otworzy się okno Wydruk wyciągu z kartoteki zarobkowej.
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Raport z kartoteki zarobkowej

Ustalić parametry raportu:

o Rodzaj analizy - wybór z listy rozwijalnej wartości: Wg miesiąca kosztów, Wg daty wypłaty, Wg miesiąca
rozliczeń ZUS,

o Rodzaj raportu  -  wybór  ze słownika  Rodzaj  raportu.  Ten  parametr  ustawiamy,  jeśli  poprzez  Kartotekę
zarobkową  ma  być  wydrukować  wcześniej  zdefiniowane  Raporty  płacowe.  Raporty  płacowe  zostały
opisane w rozdziale Obsługa mechanizmu raportów płacowych,

Wybór rodzaju raportu

o Data od, Data do - określa okres, za który raport ma zostać wygenerowany,

o PESEL - określa, czy na raporcie ma zostać wydrukowany PESEL osoby,

o NIP - określa, czy na raporcie ma zostać wydrukowany NIP osoby,

o Kod NFZ - określa, czy na raporcie ma zostać wydrukowany kod NFZ osoby,

o Kod tyt. ubezp. - określa, czy na raporcie ma zostać wydrukowany kod tytułu ubezpieczenia osoby,

o Wartości zerowe - określa, czy na raporcie mają zostać wydrukowane wartości zerowe,
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o Dane  pracownika  na  każdej  stronie  -  określa,  czy,  w  przypadku  raportu  wielostronicowego,  dane
pracownika mają zostać, wydrukowane na każdej stronie raportu

o Podgląd  wydruku  -  określa,  czy  po  etapie  przetworzenia  danych  do  raportu  ma  być  wywoływany
podgląd wydruku, czy też wydruk ma być realizowany bezpośrednio przez drukarkę.

Następnie nacisnąć przycisk Drukuj.

Wydruk wyciągu z kartoteki zarobkowej

Uwaga! W przypadku, gdy wybrani pracownicy nie mają wpisów w kartotece zarobkowej, system wyświetli
odpowiedni komunikat o braku wartości niezerowych lub listę pominiętych podczas drukowania raportu
pracowników / etatów.

Informacja systemowa
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Raporty z kartoteki zarobkowej

Po  wprowadzeniu  niezbędnych  danych  i rozliczeniu  umowy  w kartotece  pracowników,  istnieje  możliwość
wygenerowania i wydrukowania raportów z kartoteki zarobkowej. Podczas pobierania  danych  do  wydruku  raportu  z
listy zarobkowej uwzględniono etaty pracowników.

Aby wydrukować raport z kartoteki zarobkowej pracownika, należy:

W Kartotece pracowników zaznaczyć odpowiedniego pracownika. 

Z menu wybrać opcję Kartoteki  Raporty z kartoteki zarobkowej.

Kartoteka pracowników - Raporty z kartoteki zarobkowej

Wybrać raport z listy oraz nacisnąć przycisk Generuj raport (lub wybrać z menu opcję Operacje -> Generuj).
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Wybór i generowanie raportu

Otworzy się okno Raport z kartoteki zarobkowej.

Raport z kartoteki zarobkowej

Ustalić parametry raportu:

o Jednostka org. - określa opcjonalne kryterium filtrowania danych do osób z wybranej jednostki,

o Przekrój  zatrudnienia -  pole wypełniane  automatycznie  na  podstawie  wybranego  elementu  struktury
zatrudnienia,

o Struktura  zatrudnienia  -  określa  opcjonalne  kryterium  filtrowania  danych  do  osób  z wybranej  grupy
zatrudnienia,
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o Tytuł raportu - tytuł raportu – domyślnie podpowiadana jest nazwa raportu,

o Rodzaj  osób  -   pole  wyboru  z możliwością  wybrania  osób:  pełnosprawnych,  niepełnosprawnych,
wszystkich,

o Raport imienny - pole wyboru określa czy  raport  będzie raportem  imiennym,  czyli  zestawieniem  kwot
dla  osób  czy  też  mają  być  wyłącznie  kwoty  zagregowane,  gdzie  kryterium  grupowania  definiuje  pole
"Sposób grupowania",

o Sposób grupowania - określa sposób grupowania danych na raporcie,

o Zawijaj kolumny - określa, czy kolumny danych, które nie mieszczą się na stronie mają być zawijane,

o Podgląd  wydruku  -  określa,  czy  po  etapie  przetworzeniu  danych  do  raportu  ma  być  wywoływany
podgląd wydruku, czy też wydruk ma być realizowany bezpośrednio przez drukarkę,

o Uwzględnij kwoty  z  dodatkowych struktur  zatrudnienia  -  określa,  czy  system  ma uwzględnić  kwoty  z
dodatkowych struktur zatrudnienia,

o Opisy na wydruku - wybór z listy rozwijalnej: brak, na pierwszej stronie, na wszystkich stronach,

o Sposób  tworzenia  -  pole  wyboru  z  listą  wartości:  „Raport  systemowy”  oraz  „Raport  definiowany”.
Wybór wartości decyduje o tym, w jaki  sposób  budowany  będzie raport  z  kartoteki  zarobkowej.  Jeżeli
wybrana zostanie opcja „Raport systemowy”, dany raport utworzony zostanie w oparciu o szablon xml
(raport  tworzony  bezpośrednio  w kodzie).  Jeżeli  wybrana  zostanie opcja  „Raport  definiowany”,  raport
wykonany zostanie jako raport definiowany.

Następnie nacisnąć przycisk Drukuj.

Uwaga! Funkcja zwracająca dane firmy w raporcie z kartoteki zarobkowej uwzględnia w pierwszej kolejności
dane jednostki samorozliczającej się (jeśli taka jednostka znajduje się w jednostkach nadrzędnych do jednostki
pracownika). Jeśli w jednostkach nadrzędnych w stosunku do jednostki pracownika znajduje się więcej niż jedna
jednostka samorozliczająca się, pod uwagę brana jest jednostka znajdująca się najniżej w strukturze organizacyjnej.

Zestawienia GUS

Sprawozdania statystyczne GUS  mogą  być  podpięte do  dowolnego  okna  systemowego.  Domyślnie znajdują  się w
grupie raportów w Kartotece pracowników. Aby wydrukować sprawozdanie GUS należy:

Wywołać Kartotekę pracwnika,

Z  menu  wybrać  opcję Raporty   Zestawienia  GUS   wybrać  odpowiednią  grupę  sprawozdań  np.  GUS  Z-03,  a
następnie wybrać formularzy sprawozdawczy na wybrany rok.
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Wybór zestawienia GUS

Na  oknie  parametrów  wybrać  odpowiednie  ocję,  np.  kwartał,  za  który  generujemy  sprawozdanie  i  wskazać
przycisk Akceptuj.

Okno parametrów

Sprawozdanie zostanie wyświetlone w trybie podglądu wydruku. 
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Przykładowe sprawozdanie Z-03

Obsługa kartoteki współpracowników

Moduł  Kadry  zapewnia  ewidencjonowanie umów cywilno-prawnych  (umowy  zlecenia,  umowy  o dzieło,  kontrakty
menedżerskie) zawieranych ze współpracownikami.  Obsługa  umów funkcjonuje w oparciu  o wcześniej  wprowadzane
dane  o współpracownikach.  Są  to  zarówno  podstawowe  dane  osobowe  niezbędne  do  przeprowadzania  rozliczeń
z urzędami  skarbowymi  i instytucjami  ubezpieczeniowymi,  jak  również  dane  o świadczeniach  i zobowiązaniach
mających wpływ na proces naliczania wynagrodzenia dla współpracownika w module Płace.

W rozdziale opisano procesy związane z obsługą kartoteki współpracowników:

o dodanie nowej umowy,

o usunięcie umowy,

o edycja danych współpracownika.

Uwaga! Dane w kartotece można przeglądać w trybie współpracownicy lub umowy. Zmiana trybu przeglądu
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następuje poprzez odpowiedni wybór w pasku Przegląd. W celu szybkiego odnalezienia danych związanych
z konkretnym współpracownikiem lub umową należy w polu edycyjnym Pozycjonowanie wpisać (w zależności od
trybu przeglądu kartoteki) nazwisko, tytuł umowy, numer umowy lub data zawarcia umowy a następnie kliknąć
ikonę Ustaw (ikona lornetki).

Kartoteka prezentuje wykaz współpracowników.

Kartoteka współpracowników – perspektywa Współpracownicy

Kartoteka współpracowników – perspektywa Umowy

Każda  pozycja  kartoteki  jest  opisana  przez  szereg  danych  szczegółowych,  podobnych,  jak  w przypadku  kartoteki
pracowników, zaprezentowanych w dalszych podrozdziałach:

Dane personalne,

Dane urzędowe,

Dane ZUS,

Informacje o rodzinie,

Adresy,

Rachunki bankowe,
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Obciążenia komornicze i administracyjne,

Dyscyplina pracy,

Kontakty,

Dane dodatkowe,

Służba cywilna,

Dane umowy,

Szkolenia i kwalifikacje.

Kartoteka posiada wbudowane filtry:

Rodzaj wyświetlanych danych:

o Umowy,

o Współpracownicy – jeden współpracownik może mieć zawartych kilka umów,

Rok i miesiąc rozliczeniowy,

Jednostka organizacyjna,

Rodzaj rejestru,

Typ umowy,

Nazwisko,

Numer umowy,

Symbol,

MPK.

Kartoteka współpracowników - filtrowanie

Kartoteka umożliwia sortowanie po następujących kolumnach:

Nazwisko,

Data zawarcia,
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Numer umowy,

Tytuł umowy,

Okres umowy od dnia,

Okres umowy do dnia.

Dodawanie nowej umowy

Aby przeprowadzić operację dodania nowej umowy, należy: 

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Kartoteka współpracowników.

W menu Operacje  wybrać  polecenie Nowa Umowa (lub  skorzystać  z przycisku  Dodaj  w pasku  przycisków).
W wyniku tej czynności na ekranie monitora pojawi się kreator wprowadzania danych do umowy. Jeżeli dane
współpracownika znajdują się już w systemie (może tak być np. w przypadku, gdy dana osoba była wcześniej
zatrudniona w firmie), należy wyszukać i wybrać daną osobę z kartoteki osobowej.  

Uwaga! Istnieje możliwość dodania nowej umowy cywilnoprawnej w kontekście zaznaczonej osoby w kartotece
współpracowników. W przypadku dodawania nowej umowy w przeglądzie współpracowników, dane personalne
zostaną uzupełnione danymi osoby (w kontekście której dodawana jest umowa), a okno kreatora zostanie ustawione
na kroku umożliwiającym zarejestrowanie danych umowy.

Jeżeli  jest  to  osoba  nowa,  zgodnie z oknem  kreatora  należy  wpisać  jej  imię, nazwisko  oraz  PESEL  i wcisnąć
przycisk Dalej.

Okno kreatora wprowadzania nowej umowy - wybór / dopisanie współpracownika
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Dane personalne

W oknie Dane personalne należy uzupełnić następujące dane:

Nowa umowa – Dane personalne

o Nazwisko - pole tekstowe do 40 znaków,

o Imię - pole tekstowe do 25 znaków,

o Drugie imię - pole tekstowe do 25 znaków,

o Nazwisko rodowe - pole tekstowe do 40 znaków,

o Imię ojca -  pole tekstowe do 25 znaków,

o Płeć - lista: kobieta, mężczyzna,

o Imię matki - pole tekstowe do 25 znaków,

o Nazwisko rodowe matki  - pole tekstowe do 40 znaków,

o Data urodzenia - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Miejsce urodzenia - pole tekstowe do 30 znaków,

o NIP - pole tekstowe do 13 znaków,

o PESEL - pole tekstowe do 11 znaków,

o Symbol -  pole tekstowe do 20 znaków,

o Człon analityki rozrach. - pole tekstowe do 50 znaków.

Gdy powyższe dane zostaną uzupełnione, należy przyciskiem Dalej przejść do kolejnego okna.

Dodanie zdjęcia współpracownika

Aby dodać zdjęcie pracownika do kartoteki należy:

Kliknąć przycisk Dodaj w prostokącie reprezentującym zdjęcie.
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Dodanie zdjęcia

W oknie, które pojawi się na ekranie wskazać plik zdjęcia i wcisnąć przycisk Otwórz.

Wybór zdjęcia

Umowa współpracownika

W  podkartotece  Dane  Umowy  można  dodawać,  modyfikować  lub  usuwać  dane  dotyczące  umowy  zawartej  ze
współpracownikiem. Informacje o danych umowy zawarte są w dwóch zakładkach:

• Dane o umowie,

• Należności,

Przełożony,

Wymagane szkolenia.

Dane  zawarte  w  zakładkach  Przełożony  oraz  Wymagane  szkolenia  wykorzystywane  są  module  Zarządzania
Kapitałem Ludzkim (MHR).

W zakładce Należności umieszczane dane znajdują się w kolejnych zakładkach:

• Składniki stałe,

• Dokonane rozliczenia,

• Obliczenia.
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Dane umowy

W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane w polach zakładki Dane umowy:

Nowa umowa - Umowa współpracownika – Dane o umowie

o Data zawarcia - domyślnie podpowiada się bieżąca data,

o Data zakończenia umowy

o Nr  umowy  -  pole tekstowe o  długości  30  znaków.  Wpisać  kolejny  numer  umowy  lub  pozostawić  pole
puste w celu nadania numeru automatyczne przez system,

o Jednostka organizacyjna - wybrać ze słownika Struktura organizacyjna,

o Rok rejestru - domyślnie podpowiada się rok bieżący,

o Rodzaj  rejestru  -  pole słownikowe,  w którym  dokonuje się wyboru  rodzaju  rejestru  spośród  wcześniej
wprowadzonych  do  systemu;  w każdym  polu  słownikowym  możliwe  jest  wpisanie  nowych  pozycji
w „locie”,

Słownik Umowa definicja rejestrów

o Rodzaj  umowy  -  pole słownikowe,  w którym  dokonuje  się  wyboru  rodzaju  umowy  spośród  wcześniej
zdefiniowanych  i wprowadzonych  do  systemu  umów,  np.  umowa  o dzieło,  umowa  zlecenie,  umowa
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zlecenie bez ZUS, kontrakt menedżerski; możliwe jest wpisanie nowego rodzaju umowy w „locie”,

 Słownik Umowa rodzaj

o Okres umowy od dnia - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Okres umowy do dnia - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Sposób  rozliczenia  należności  -  z listy  rozwijalnej  wybrać  sposób  rozliczania  należności  ze
współpracownikiem:  jednorazowa  wypłata  ustalonej  należności,  comiesięczna  wypłata  ustalonej
należności, comiesięczna wypłata części ustalonej należności, okresowe ustalanie należności,

o Człon analityki - pole tekstowe o długości 64 znaków,

o MPK - miejsce powstawania kosztów (pole słownikowe),

o Tytuł umowy - słowny opis umowy. Do tytułu umowy można przypisać wymagane szkolenia.

Słownik Tytuł umowy pozapłacowej

Należności

Uzupełnić  pola  w zakładce  Należności,  w której  w zależności  od  uzupełnienia  pola  Sposób  rozliczania  należności
w zakładce Dane o umowie, pojawi się jedna lub trzy zakładki z polami do uzupełnienia. 

W  przypadku  Sposobu  rozliczania  należności  typu:  Jednorazowa  wypłata  należności,  Co  miesięczna  wypłata
ustalonej  należności  oraz   Co miesięczna wypłata części  ustalonej  należności   pojawi  się  jedna  zakładka  Składniki
stałe.
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Przy wyborze sposobu rozliczania typu Okresowe ustalanie należności pojawią się trzy zakładki:   Składniki  umowy,  
Okresy rozliczeniowe, Składniki stałe.

Zakładka ta dotyczy stałych składników umowy przypisywanych współpracownikowi.

Składniki umowy

W celu ich określenia należy wcisnąć przycisk Dodaj.

W polu Nazwa składnika należy wybrać ze słownika odpowiedni składnik  dla danej umowy

Słownik Tytuł składnika stałego

W polach Obowiązuje od i Obowiązuje do  wpisać należy czas obowiązywania składnika lub pozostawić

te pola nieuzupełnione (składniki obowiązują przez cały okres umowy).

W polu Wartość wpisać należy w zależności od typu wartości wybranego składnika, wartość liczbową lub
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logiczną.

Zakładka Składniki stałe dotyczy stałych składników umowy przypisywanych współpracownikowi.

Składniki umowy

W celu ich określenia należy wcisnąć przycisk Dodaj - uaktywniają się wtedy pola Okres od i Okres do.

W polu  Nazwa składnika  należy  wybrać  ze  słownika   składnik,  który  jest  stały  dla  danej  umowy  i  kliknąć
przycisk Wybierz.

Słownik Tytuł składnika stałego

W polach  Okres  od  i Okres  do  wpisać  należy  czas  obowiązywania  składnika  lub  pozostawić  te  pola
nieuzupełnione (składniki obowiązują przez cały okres umowy).

W polu  Wartość  wpisać  należy  w zależności  od  typu  wartości  wybranego  składnika,  wartość  liczbową  lub
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logiczną.

Zakładka   dotyczy  okresów rozliczania  umowy.  Wystąpi  tylko,  jeśli  wybrano  we  wcześniejszej  zakładce  Dane  do
umowy w polu Sposób rozliczenia należności  opcję „okresowe ustalanie należności”.

Okresy Rozliczeniowe

W zakładce należy wypełnić pola Okres od i Okres do oraz wypełnić pole słownikowe MPK.
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Przełożony

Na zakładce Przełożony istnieje możliwość przypisania przełożonego do danej jednostki org. Przełożonego  wybiera
się z listy osób.

Nowa umowa - Umowa współpracownika – Przełożony

Wymagane szkolenia

Na  zakładce  Wymagane  szkolenia  można  wybrać  ze  słownika  Rodzaje  szkoleń  szkolenia  wymagane  dla  danej
umowy.

Nowa umowa - Umowa współpracownika – Wymagane szkolenia
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Dane ZUS

Po  przejściu  do  kolejnego  okna  pojawi  się  zapytanie  o przepisanie  daty  rozpoczęcia  umowy  do  dat  rozpoczęcia
ubezpieczeń  ZUS.  Jeśli  data  rozpoczęcia  umowy  ma  zostać  przypisana  do  dat  rozpoczęcia  ubezpieczeń  ZUS  należy
wybrać przycisk Tak, w przeciwnym wypadku należy wybrać przycisk Nie i ręcznie wprowadzić daty rozpoczęcia ZUS.

Pytanie o przepisanie danych

Kolejne okno zawiera dane dotyczące ZUS. Informacje zawarte są w kilku obszarach: Tytuł ubezpieczenia ZUS, Dane
podstawowe, Ubezpieczenie, Informacje o podstawie składek, Bieżący status.

 Nowa umowa - Dane ZUS

Do uzupełnienia są następujące pola:

o Kod tytułu ubezpieczenia - wybrać ze słownika,
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Ustalanie kodu ubezpieczenia

o Kod oddziału NFZ - wybrać ze słownika,

o Data obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego - wpisac lub wybrać z kalendarza,

o Data przystąpienia do oddziału NFZ - program podpowiada datę zawarcia umowy, można  zmienić  ją  na
wcześniejszą, jeżeli taka sytuacja dotyczy współpracownika,

o Ubezpieczenie  (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) – zaznaczenie pól  informuje o opłacaniu
przez współpracownika na umowie odpowiednich składek na ubezpieczenie.,

o Informacje o podstawie składek - należy określić wartość oskładkowanej podstawy, wybrać z rozwijalnej
listy informację o przekroczeniu składek, do wyboru:

0 – nie dostarczono,

1 – dostarczył ubezpieczony,

2 – dostarczył płatnik składek,

3 – dostarczył ZUS

oraz wpisać datę dostarczenia oświadczenia.

Po wykonaniu tych czynności za pomocą przycisku Dalej należy przejść do kolejnego okna. 
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Dane urzędowe

W oknie tym należy uzupełnić następujące dane:

Nowa umowa - Dane urzędowe

o Obywatelstwo - pole znakowe o długości 40 znaków,

o Urząd skarbowy -  wybrać ze słownika,

o Nr i seria dowodu osobistego - pole znakowe o długości 20 znaków,

o Data wydania - data wydania dowodu osobistego,

o Organ wydający - pole znakowe o długości 40 znaków,

o Nr paszportu - pole znakowe o długości 20 znaków,

o Data wydania - data wydania paszportu,

o Data ważności - data ważności paszportu.

W  przypadku,  gdy  współpracownikiem  jest  cudzoziemiec  na  zakładce  „Dane  urzędowe”  zaznaczyć  pole
„Obcokrajowiec” oraz uzupełnić dane na zakładce „Dane obcokrajowca”:
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Zatrudnienie pracownika - dane obcokrajowca

o Obowiązek podatkowy - wybrać z listy: nieograniczony (Rezydent) / ograniczony (Nierezydent),

o Rodzaj  numeru  identyfikacyjnego  -  numer  identyfikacyjny  TIN  /  Numer  ubezpieczeniowy  /  Paszport  /
Urzędowy  numer  stwierdzający  tożsamość  /  Inny  rodzaj  identyfikacji  podatkowej  /  Inny  dokument
potwierdzający tożsamość,

o Zagraniczny numer identyfikacji podatnika - numer wybranego rodzaju dokumentu,

o Kraj nadania numeru identyfikacyjnego - wybór ze słownika Kraj.

Opcjonalnie wpisać dane dotyczące:

o Karty czasowego pobytu

Data wydania

Data ważności

Nr karty czasowego pobytu

o Karty stałego pobytu

Data wydania

Data ważności

Nr karty stałego pobytu

o Zezwolenia na zatrudnienie

Data wydania

Data ważności

Nr zezwolenia na zatrudnienie 

o Przyrzeczenia zatrudnienia

Data wydania

Data ważności

Nr przyrzeczenia zatrudnienia
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o Karty Polaka

Data wydania

Data ważności

Nr karty Polaka

Po uzupełnieniu powyższych danych, za pomocą przycisku Dalej należy przejść do następnego okna.

Adresy

W tym oknie należy zawrzeć dane dotyczące adresu lub kilku  adresów współpracownika.  Aby  wpisać  adres  należy
wybrać polecenie Dodaj, które uaktywnia pole dotyczące adresów. Należy uzupełnić dane:

Nowa umowa - Adresy

o Ulica - pole tekstowe o długości 150 znaków,

o Nr domu - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Nr lokalu - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Miejscowość  -  ze  względu  na  automatyczne  przypisanie  powiatu,  województwa,  gminy  i kraju  do
miejscowości, nazwy miejscowości nie należy wpisywać ręcznie, zaleca się wybór ze słownika,

o Kod pocztowy - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Poczta - pole tekstowe o długości 30 znaków,

o Rodzaj adr.  - określić rodzaj podanego wyżej adresu, wybierając odpowiednią pozycję ze słownika.
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Słownik Rodzaj adresu

W dalszej kolejności określić należy od kiedy do kiedy adres jest ważny oraz zaznaczyć, jeśli to konieczne, czy jest to
adres do rozliczeń oraz określić urząd skarbowy.

Po  uzupełnieniu  powyższych  danych  należy  je zatwierdzić  przyciskiem  Akceptuj.  Rezultatem  tej  czynności  będzie
pojawienie się opisanego adresu w tabeli znajdującej się w górnej części okna.

Jeśli  istnieje  konieczność  wpisania  kolejnego  adresu  (np.  pracownik  ma  dwa  różne  adresy:  pobytu  stałego  i do
korespondencji), należy powtórzyć opisane wyżej czynności.

Aby sfinalizować proces wprowadzania nowej umowy dla współpracownika, należy wcisnąć przycisk Zakończ. 

W  przypadku  nie  wypełnienia  obligatoryjnych  pól  system  komunikuje  błąd  i podpowiada,  jakie  pola  należy
uzupełnić, aby zapisać umowę w kartotece współpracowników.

Okno informacji o błędzie

Rezultatem  przeprowadzenia  operacji  zawarcia  umowy  jest  pojawienie  się  nowej  umowy  na  liście  umów
w kartotece współpracowników.

Rachunki bankowe

W  kolejnym  oknie  można  zdefiniować   dane  dotyczące  konta  bankowego  współpracownika  .  Aby  dodać  konto
należy wybrać polecenie Dodaj, które uaktywnia pole dotyczące adresów. 

Na zakładce Rachunki bankowe należy uzupełnić poniższe dane:
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Nowa umowa - Rachunki bankowe

o Bank - wybrać ze słownika,

o Numer - wprowadzić numer konta w formacie  ## #### #### #### #### #### ####,

o Opis konta,

o Typ przelewu wybrać z listy: Przelew krajowy, Przelew zagraniczny,

o Data  obowiązywania  od  i do  -  jeśli  jest  to  konieczne,  wprowadzić  daty  obowiązywania  rachunku
bankowego,

o Domyślne  - w razie potrzeby  zaznaczyć  pole Domyślne.  Jeżeli  pracownik  poda  kilka  rachunków należy
zaznaczyć, który z nich ma być domyślnym miejscem przekazywania wynagrodzenia.

Poleceniem Akceptuj zatwierdzić wprowadzone dane. Dane te pojawią się w tabeli znajdującej się w górnej części
okna.

Aby wynagrodzenie mogło być automatycznie przekazywane na  wskazane przez  współpracwonika  konto  należy
zdefiniować Sekwencje przelewów. W tym celu należy:

 Kliknąć  zakładkę Sekwencje przelewów,

Przyciskiem Dodaj uaktywnić pola do wypełnienia,

W polu Nazwa konta wskazać konto, dla którego definiowana jest sekwencja przelewów,

W polu Typ wybrać z listy rozwijanej rodzaj sekwencji,

W polu Wartośc wprowadzić  wartość (procentową lub kwotową – w zależności od typu wybranej sekwencji).

Poleceniem Akceptuj potwierdzić  wprowadzoną  sekwencję.  Dane sekwencji  pojawią  się w tabeli  znajdującej
się w górnej części okna.

Gdy powyższe dane zostaną uzupełnione, należy przyciskiem Dalej przejść do kolejnego okna.

Wydruk umowy

Po wprowadzeniu umowy  do kartoteki współpracowników, można ją  wydrukować.  W tym celu należy:

W Kartotece współpracowników zaznaczyć osobę, dla której ma być wydrukowana umowa.

Z menu Raporty  Dokumenty wybrać odpowiedni rodzaj umowy, np. Umowa zlecenie.
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Kartoteka osobowa współpracowników - wybór raportu Umowa zlecenie

Po wyborze polecenia Umowa zlecenie pokaże się okno, w którym należy uzupełnić następujące dane:

o Data zawarcia umowy - dane wypełniane automatycznie na podstawie informacji z kartoteki,

o Data rozpoczęcia zlecenia - dane wypełniane automatycznie na podstawie informacji z kartoteki,

o Dzień zakończenia  zlecenia - dane wypełniane automatycznie na podstawie informacji z kartoteki,

o Reprezentujący,

o Liczba dni płatności - domyślnie 7,

o Tytuł umowy,

o Czy drukować oświadczenie do celów podatkowych i ZUS.
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Parametry raportu – standardowe parametry umowy zlecenia

Gdy  dane zostaną  uzupełnione,  należy  za  pomocą  przycisku  Akceptuj  przejść  do  formularza  umowy,  którą
następnie można wydrukować (za pomocą wyboru polecenia Drukuj).

Podgląd wydruku - widok dokumentu Umowa zlecenie
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Anulowanie umowy

W  module  Kadry  istnieje  możliwość  usunięcia  umowy,  pod  warunkiem,  że  w systemie  nie  zostały
zaewidencjonowane nowe dane (np. umowa została częściowo lub całkowicie rozliczona  lub  jest  w trakcie „obróbki”
naliczania płac w module płacowym). 

Aby anulować umowę, należy:

W Kartotece współpracowników wybrać osobę, której należy anulować umowę.

W menu Operacje wybrać polecenie Usunięcie umowy.

Wybór operacji Usunięcie umowy

Ponieważ operacja anulowania umowy jest nieodwracalna, system poprosi o potwierdzenie tego polecenia.

Potwierdzenie operacji anulowania umowy

Jeżeli operacja ta  ma zostać  wykonana,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie. 

Jeżeli współpracownik  miał  już  rozliczoną  umowę częściowo  lub  całkowicie,  to  system  zasygnalizuje błąd  operacji
anulowania umowy z informacją o niemożliwości anulowania rozliczonej umowy.

Jeśli usunięto jedyną umowę współpracownika, dane osoby zostaną usunięte z systemu.

Dodatkowe dane tabelaryczne

W  kartotece  współpracowników  istnieje  możliwość  zarejestrowania  dodatkowych  danych  tabelarycznych.   W
danych tabelarycznych można umieszczać różnego rodzaju dodatkowe informacje, których zawarcie nie jest  możliwe
w pozostałych  podkartotekach  kartoteki  współpracownika.  Dane  tabelaryczne  można  zarejestrować  dla
współpracownika  (podkartoteka  Dodatkowe  dane  tabelaryczne)   oraz  umowy   (zakładka  Dod.dane.tab  umowy  w
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umowie  współpracownika).

Uwaga! Nadanie  operatorowi uprawnień  PE_KD_P_WSPUDDT_MDF, PE_KD_P_WSPDDT_MDF  umożliwi obsługę
dodatkowych danych tabelarycznych w kartotece współpracowników.

Dane te można  modyfikować,  usuwać,  wykorzystywać  w  raportach  definiowanych.  Isnieje  możliwość  pobierania
danych tabelarycznych na listy płac.

Sposoby prezentacji zestawów dodatkowych danych tabelarycznych:

wszystkie zestawy na jednej zakładce,

Dodatkowe dane tabelaryczny - prezentacja wszystkich zestawów na jednej zakładce

każdy zestaw na osobnej zakładce.
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Dodatkowe dane tabelaryczne - prezentacja każdy zestaw na osobnej zakładce

Uwaga! Sposobem prezentacji zestawów sterują  parametry konfiguracyjne  modułu KADRY:
TrybPrezentacjiDDTWspolprac, TrybPrezentacjiDDTUmowaWspolprac

Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych współpracownika

Aby  w  Kartotece  współpracowników  uaktywniła  się  podkartoteka  Dodatkowe  dane  tabelaryczne,  należy
zdefiniować  zestaw  danych  tabelarycznych.  W  tym  celu  w   z  menu  Operacje  wybrać  polecenie  Ustawiena
dodatkowych danych tabelarycznych współpracownika. 
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Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych współpracownika

Tworzenie zestawów oraz  definiowanie pól  opisano  w  rozdziale  Ustawienia  dodatkowych  danych  tabelarycznych
pracownika.

Wprowadzanie dodatkowych danych tabelarycznych współpracownika

Aby wprowadzić dane dla zdefiniowanego zestawu dodatkowych danych tabelarycznych pracownika należy:

W kartotece pracownika zaznaczyć pracownika, dla którego będą uzupełniane dane,

Z menu Operacje wywołać polecenie Dodatkowe dane tabelaryczne współpracownika.

Uruchomienie polecenia Dodatkowe dane tabelaryczne współpracownika z menu Operacje

Wybrać zestaw, dla którego będą wypełniane dane.
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Wybór zestawu tabelarycznych danych dodatkowych

Kliknąć ikonę Dodaj.

Wypełnić pola zdefiniowanego zestawu.

Kliknąć przycisk Akceptuj. 

Wprowadzone dodatkowe dane tabelaryczne współpracownika

Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych umowy

System  umożliwia  wprowadzanie  dodatkowych  danych  tabelarycznych  związanych  z  umową  współpracownika.
Karta Dod. dane tab. umowy wyświetlana jest w umowie współpracownika.

Aby  zdefiniować  zestaw  oraz  pola  zestawu  dodatkowych  danych  tabelarycznych  należy  Kartotece
Współpracowników z menu Operacje wybrać polecenie  Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych umowy.
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Wywołanie operacji Ustawienia dodatkowych danych tabelarycznych umowy

Tworzenie zestawów oraz  definiowanie pól  opisano  w  rozdziale  Ustawienia  dodatkowych  danych  tabelarycznych
etatu.

Wprowadzanie dodatkowych danych tabelarycznych umowy

Aby wprowadzić dane dla zdefiniowanego zestawu dodatkowych danych tabelarycznych umowy należy:

W kartotece współpracownika zaznaczyć umowe, dla której będą uzupełniane dane.

Z menu Operacje wywołać polecenie Dodatkowe dane tabelaryczne umowy.

Wywołanie polecenia Dodatkowe dane tabelaryczne umowy

Wybrać zestaw, dla którego będą wypełniane dane.
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Wybór zestawu dodatkowych danych tabelarycznych umowy

Wypełnić pola zdefiniowanego zestawu.

Kliknąć przycisk Akceptuj.

Wprowadzone dodatkowe dane tabelatyczne umowy

Edycja danych współpracownika

Kartoteka  współpracowników  przechowuje  dane  personalne  osób  zatrudnionych  na  podstawie  umów
pozapłacowych. Dane te można przeglądać i edytować. Funkcja edytowania pozwala na uzupełnianie lub poprawianie
danych osobowych i danych umowy (umów).

Kartoteka współpracowników umożliwia edycję danych w dwojaki sposób:

Edytowanie  podkartotek  jednej  osoby  –  w tym  celu  należy  za  pomocą  rozwijalnej  listy  znajdującej  się
w prawym górnym rogu ekranu wybrać pożądany rodzaj danych.
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Poprawianie danych współpracownika

Edytowanie jednej podkartoteki dla wielu osób – w tym celu należy wybrać jedną podkartotekę i za pomocą

strzałek , znajdujących się w lewym dolnym rogu okna zmieniać osoby, których dane mają być
edytowane.  Strzałki  pojedyncze  pozwalają  na  poruszanie  się  w kartotece  po  danych  kolejnych
współpracowników (strzałka lewa: w porządku malejącym, prawa: w porządku rosnącym), strzałki  podwójne
pozwalają na przejście na początek (strzałki skierowane w lewo) lub koniec (strzałki skierowane w prawo) listy
współpracowników.

Uwaga! Aby zapisać pojedyncze zmiany w kartotece, należy wybrać polecenie Zapisz, aby zapisać wszystkie dane
i wyjść z kartoteki osobowej należy wybrać polecenie Akceptuj. Wybór polecenia Anuluj spowoduje wyjście
z kartoteki bez zapisania naniesionych poprawek (uzupełnionych informacji).

W celu edycji danych umieszczonych w kartotece osobowej, należy:

W kartotece współpracowników ustawić odpowiedni filtr przeglądu danych: Umowy lub Współpracownicy.

Wybrać pozycję kartoteki, której dane mają być edytowane.

W menu Dane wybrać polecenie Popraw (lub skorzystać z przycisku Popraw na pasku przycisków).

W wyniku  tej  czynności  pojawi  się ekran  z informacjami  wprowadzonymi  do  podkartotek  współpracownika  przez
operatora podczas zakładania w kartotece współpracowników nowej umowy. 
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Dane personalne

Podkartoteka  Dane  personalne  prezentuje informacje o  danych  osobowych  współpracownika.  Istnieje  możliwość
śledzenia historii zmian danych (przycisk Historia zmian).

Kartoteka osobowa - Dane personalne

W podkartotece Dane  personalne  można  dodawać,  uzupełniać,  usuwać  lub  modyfikować  dane  współpracownika
(patrz  rozdział Dodawanie nowej umowy Dane Personalne).

Zmiana danych personalnych

Zmiana danych personalnych współpracownika przebiega analogicznie, jak w przypadku pracownika – patrz rozdział
Edycja danych pracownika - Zmiana danych personalnych.

Aby zmienić / zaktualizować dane personalne współpracownika, należy:

W kartotece osobowej wybrać osobę, której dane mają być zmienione.

W podkartotece Dane personalne danego współpracownika wybrać polecenie Zmiana danych. 

Wprowadzić zmiany w bloku Aktualne dane identyfikacyjne.

Poleceniem Akceptuj zapisać zmienione dane.

Uwaga! Zmiana danych na panelu dane personalne powoduje jednoczesny zapis do kartoteki historii zmian
danych personalnych.

Uwaga! Płatnik składek zobowiązany jest zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, jakie nastąpiły w stosunku do
danych osób ubezpieczonych, dlatego po zaakceptowaniu dokonanych zmian danych identyfikacyjnych pracownika
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system zapyta o ustawienie statusu ZUS osoby do zmiany.

Komunikat zmiany statusu ZUS

Historia zmian danych personalnych

Przeglądanie / edycja historycznych danych personalnych współpracownika przebiega analogicznie, jak w przypadku
pracownika – patrz rozdział Edycja danych pracownika -Historia zmian danych personalnych.

Aby przeglądać i modyfikować historyczne dane personalne, należy:

W  kartotece  współpracowników  wybrać  osobę,  której  dane  historyczne  mają  być  przeglądane  lub
modyfikowane.

W podkartotece Dane personalne danego współpracownika wybrać polecenie Historia zmian.

Przejrzeć bądź zmodyfikować historię zmian personalnych. 

Dane urzędowe

Podkartoteka Dane  urzędowe  zawiera  informacje dotyczące obywatelstwa oraz  dokumentów tożsamości  danego
współpracownika.

Kartoteka współpracowników - Dane urzędowe

W  podkartotece  Dane  urzędowe  można  uzupełniać,  usuwać  lub  modyfikować   dane,  które  zostały  opisane  w
rodziale Dodawanie nowej umowy Dane urzędowe.
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Dane ZUS

Podkartoteka  Dane  ZUS  zawiera  informacje  o  ubezpieczeniach,  okresach  niezdolności  do  pracy,  emeryturach  i
rentach oraz okresach niepełnosprawności (ekran zawiera zakładki odpowiadające poszczególnym danym).

W podkartotece Dane ZUS znajdują się następujące zakładki:

o Dane ZUS  -  zakładka  widoczna  tylko,  gdy  w kartotece współpracowników ustawiono  filtr  Przegląd:
Umowy,

o Okresy niezdolności do pracy,

o Okresy emerytury i renty,

o Okresy niepełnosprawności,

o Schorzenia.

Dane ZUS

Przeglądanie / edycja danych ZUS współpracownika przebiega analogicznie, jak w przypadku pracownika.

Kartoteka współpracowników - Dane ZUS – zakładka Dane ZUS

W zakładce Dane ZUS informacje pogrupowane są w następujących blokach:

o Dane podstawowe,

o Ubezpieczenie,

o Informacje o podstawie składek,

o Bieżący status.

W bloku Dane podstawowe można uzupełniać, usuwać lub modyfikować następujące dane:
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o Kod tytułu ubezpieczenia - wybrać ze słownika,

o Data  obowiązku  ubezpieczenia  społecznego   (system  podpowiada  datę  zatrudnienia  pracownika,  ale
można ją wpisać ręcznie),

o Data obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Kod oddziału NFZ - wybrać ze słownika,

o Data przystąpienia do oddziału NFZ - wpisać lub wybrać z kalendarza.

W bloku Ubezpieczenie można zaznaczyć rodzaj ubezpieczenia, jakiemu ma podlegać pracownik:

o Emerytalne,

o Rentowe,

o Chorobowe,

o Wypadkowe.

W bloku Informacje o podstawie składek można uzupełniać, usuwać lub modyfikować następujące dane:

o Oskładkowana podstawa,

o Informacja o przekroczeniu składek - wybrać z rozwijalnej listy,

o Data złożenia - wpisać lub wybrać z kalendarza.

W bloku Bieżący status można uzupełniać, usuwać lub modyfikować następującą daną:

o ZUS - wybrać z rozwijalnej listy.

Okresy niezdolności do pracy

W  zakładce  Okresy  niezdolności  do  pracy  można  poprawiać,  dodawać  lub  usuwać  już  zarejestrowane  okresy
niezdolności  do  pracy.  Przeglądanie/edycja  danych  okresów  niezdolności  do  pracy  współpracownika  przebiega
analogicznie, jak w przypadku pracownika – patrz rozdział Okresy niezdolności do pracy.
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Kartoteka współpracowników - Dane ZUS – Zakładka Okresy niezdolności do pracy

Okresy emerytury i renty

W zakładce Okresy emerytury i renty można poprawiać, dodawać lub usuwać już zarejestrowane okresy emerytury
i renty.

Przeglądanie/edycja danych okresów emerytury i  renty  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w przypadku
pracownika – patrz rozdział Okresy emerytury i renty.
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Kartoteka współpracowników - Dane ZUS – Zakładka Okresy emerytury i renty
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Okresy niepełnosprawności

W  zakładce  Okresy  niepełnosprawności  można  poprawiać,  dodawać  lub  usuwać  już  zarejestrowane  okresy
niepełnosprawności.

Kartoteka współpracowników - Dane ZUS – Zakładka Okresy niepełnosprawności

Aby dodać nowy okres niepełnosprawności, należy: 

Za pomocą polecenia Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić pola:

o Data orzeczenia - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data od - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data do - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Stopień niepełnosprawności - wybrać z rozwijalnej listy,

o Opis - pole tekstowe o długości 60 znaków,

o Skrócona norma czasu  pracy  -  pole  nie  do  edycji;  automatycznie  zaznaczone  dla  osób  z  orzeczonym
umiarkowanym lub znacznych stopniem niepełnosprawności.

Kliknąć zakładkę Umowy.
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Okresy niepełnosprawności - Zakładka Umowy

Uzupełnić pole Data dostarczenia orzeczenia.

Poleceniem Akceptuj zapisać dane w kartotece – pojawią się one w tabeli znajdującej się w górnej części okna.

Jeśli podczas dodawania okresu niepełnosprawności pominiemy dodanie Daty dostarczenia orzeczenia  na  zakładce
Umowy, wówczas system wyświetli na ekranie poniższy komunikat.

Komunikat o braku Daty dostarczenia orzeczenia na zakładce Umowy
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Schorzenia

W zakładce Schorzenia można poprawiać, dodawać lub usuwać już zarejestrowane schorzenia.

Kartoteka wpółpracowników- Dane ZUS - zakładka Schorzenia

Aby dodać nowe schorzenie, należy: 

Za pomocą ikony Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić pola:

o Data od - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data do - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Schorzenie - wybrać ze słownika Shorzenia,

o Przyczyna - wybrać ze słownika,

o Rodzaj (schorzenia) - wybrać ze słownika,

o Organ orzekający - wybrać ze słownika,

o Nr dokumentu - pole tekstowe o długości 50 znaków,

o Data dokumentu - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Pracownik zatrudniony u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą,

o Pracownik zatrudniony w warunkach efektu zachęty.

Przyciskiem  Akceptuj zapisać dane w kartotece – pojawią  się one w tabeli  znajdującej  się w górnej  części
okna.

Aby poprawić wprowadzone schorzenie, należy:
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W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać okres schorzenie,  którego  dane należy  poprawić  – ikona

 Popraw uaktywni pola znajdujące się w dolnej części okna.

Poprawić pożądane dane.

Przyciskiem  Akceptuj zapisać zmienione dane.

Aby usunąć istniejące schorzenie, należy:

W tabeli znajdującej  się w górnej  części  okna  wybrać  schorzenie,  które należy  usunąć  i  wcisnąć  przycisk  
Usuń.

Ponieważ operacja usunięcia schorzenia jest nieodwracalna, system poprosi o potwierdzenie tego polecenia.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Na panelu Schorzenia widnieją zakładki Etaty oraz  Umowy. Na zakładkach  można  wskazać,  których  etatów/umów
dotyczy zarejestrowane schorzenie osoby.

Zakładki Umowy i Etaty

Informacje o rodzinie

W  podkartotece  Informacje  o rodzinie  użytkownik  systemu  może  umieszczać  dane  dotyczące  członków  rodziny
współpracownika oraz stopnia pokrewieństwa.

Aby dodać informację o członku rodziny należy:

Poleceniem Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

W zakładkach Dane personalne, Dane ZUS, Dane urzędowe uzupełnić pola.

Po wprowadzeniu danych wybrać przycisk Akceptuj. W tabeli znajdującej się w górnej części okna pojawią się
dane członka rodziny.

Aby poprawić dane zapisanego wcześniej w kartotece członka rodziny, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać osobę, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić zakładki z danymi.

Wprowadzić poprawki w zakładkach: 

o Dane personalne,

o Dane ZUS,

o Dane urzędowe.
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Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć dane członka rodziny z kartoteki, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać osobę, której dane mają być usunięte.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania członka rodziny z kartoteki jest nieodwracalna, system
poprosi o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Istnieje możliwość ograniczenia dostępu operatora do informacji o rodzinie pracownika lub współpracownika za
pomocą uprawnień szczegółowych uprawnień o symbolach PE_KD_P_RODZINA_MDF oraz PE_KD_P_RODZINA_PZ.

Dane personalne

W  zakładce  Dane  personalne  można  poprawiać,  dodawać  lub  usuwać  już  zarejestrowane  dane  członka  rodziny
współpracownika.

Przeglądanie  /  edycja  danych  personalnych  rodziny  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w  przypadku
pracownika – patrz rozdział Członkowie rodziny - Dane personalne.

Kartoteka współpracowników – Informacje o rodzinie – Dane personalne

Dane ZUS

W  zakładce  Dane  ZUS  można  poprawiać,  dodawać  lub  usuwać  już  zarejestrowane  dane  ZUS  członka  rodziny
współpracownika.

Przeglądanie / edycja danych ZUS rodziny współpracownika przebiega analogicznie, jak w przypadku  pracownika  –



309Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

patrz rozdział Członkowie rodziny - Dane ZUS.

Kartoteka współpracowników – Informacje o rodzinie – Dane ZUS

Dane urzędowe

W zakładce Dane  urzędowe  można  poprawiać,  dodawać  lub  usuwać  już  zarejestrowane  dane  urzędowe  członka
rodziny współpracownika.

Przeglądanie  /  edycja  danych  urzędowych  rodziny  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w  przypadku
pracownika – patrz rozdział Członkowie rodziny - Dane urzędowe.
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Kartoteka współpracowników – Informacje o rodzinie – Dane urzędowe

Adresy

Podkartoteka  Adresy  prezentuje  listę  adresów  współpracownika  ze  wskazaniem  rodzaju  adresu  (adres
zameldowania,  zamieszkania).  W  podkartotece  Adresy  można  dodawać,  modyfikować  lub  usuwać  dane  dotyczące
adresu lub kilku adresów współpracownika.

Przeglądanie  /  edycja  adresów  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w  przypadku  pracownika  –  Edycja
danych pracownika - Adresy.
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Kartoteka współpracowników – Adresy

Rachunki bankowe

Podkartoteka Rachunki bankowe prezentuje listę kont współpracownika ze wskazaniem konta domyślnego.

W podkartotece Rachunki bankowe  można dodawać, modyfikować lub usuwać dane dotyczące rachunku lub  kilku
rachunków bankowych współpracownika.

Przeglądanie / edycja kont  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w przypadku  pracownika  – patrz  rozdział
Edycja danych pracownika - Rachunki bankowe.
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Kartoteka współpracowników – Rachunki bankowe

Obciążenia komornicze i administracyjne

W podkartotece Obciążenia komornicze  i administracyjne  można  umieszczać  informacje o wszelkich  obciążeniach
potrącanych z wynagrodzenia pracownika oraz o adresatach tych potrąceń.

Informacje umieszczane w podkartotece podzielone są na pięć części i znajdują się w zakładkach:

o Obciążenia,

o Porto i potrącenia dodatkowe,

o Adresat,

o Etaty,

o Umowy. 

Trzy pierwsze zakładki pozwalają na edycje danych, dwie ostatnie pozwalają na podgląd danych dotyczących umowy
pracownika oraz umów podlegających obciążeniom.
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Obciążenia

Przeglądanie  /  edycja  obciążeń  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w  przypadku  pracownika  –  patrz
rozdział Obciążenia.

Kartoteka współpracowników – Obciążenia komornicze i administracyjne – zakładka Obciążenia
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Porto i potrącenia dodatkowe

Przeglądanie  /  edycja  porto  i potrąceń  dodatkowych  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w  przypadku
pracownika – patrz rozdział Porto i potrącenia dodatkowe.

Kartoteka współpracowników – Obciążenia komornicze i administracyjne – Porto i potrącenia dodatkowe
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Adresat

Przeglądanie /  edycja  adresata  obciążeń  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w  przypadku  pracownika  –
patrz rozdział Adresat.

Kartoteka współpracowników – Obciążenia komornicze i administracyjne – zakładka Adresat
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Etaty

Przeglądanie  etatów,  których  dotyczą  obciążenia  przebiega  analogicznie,  jak  w  przypadku  pracownika  –  patrz
rozdział Etaty.

Kartoteka współpracowników – Obciążenia komornicze i administracyjne – zakładka Etaty
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Umowy

Przeglądanie / edycja umów podlegających obciążeniom przebiega analogicznie, jak w przypadku pracownika – patrz
rozdział Umowy.

Kartoteka współpracowników – Obciążenia komornicze i administracyjne – zakładka Umowy

Badania lekarskie

Podkartoteka Badania lekarskie prezentuje listę badań lekarskich współpracownika (okresowe, wstępne, kontrolne)
oraz  datę  ważności  tych  badań.  W  podkartotece  Badania  lekarskie  dane  dotyczące  badań  można  dodawać,
modyfikować lub usuwać oraz przypisywać do umów współpracownika.

Przeglądanie / edycja badań współpracownika przebiega analogicznie, jak w przypadku pracownika – patrz rozdział
Edycja danych pracowników - Badania lekarskie.
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Kartoteka współpracowników - Badania lekarskie

Dyscyplina pracy

W podkartotece Dyscyplina pracy należy rejestrować informacje związane z dyscypliną pracy współpracownika, np.
zwolnieniami lekarskimi, itp.

Dane te zapisuje się w zakładkach:

o Absencje - Zakładka Absencje służy do rejestracji zdarzeń związanych z nieobecnościami w pracy

o Dyscyplina pracy - Zakładka Dyscyplina pracy zawiera informacje dotyczące zarejestrowanych w zakładce
Absencje  informacji  o liczbie  dni  poszczególnych  kategorii  absencji,  np.  jeśli  pracownik  miał  urlop
wypoczynkowy 5 dni w jednym terminie i 5 w kolejnym, w zakładce Dyscyplina pracy pojawi się pozycja
Urlop  wypoczynkowy  i suma dni  urlopów (w tym  przypadku  10).  Zakładka  służy  jedynie  do  podglądu
danych.

o Planowanie  absencji  -  Zakładka  Planowanie  absencji  służy  do  rejestracji  przewidzianych  przez
współpracowników nieobecności w pracy.

o Absencje  płac  -  Zakładka  Absencje  płac  pozwala  na  podgląd  danych  dotyczących  wszystkich  rodzajów
absencji mających miejsce od początku zatrudnienia danego pracownik.

Absencje

Przeglądanie/edycja  absencji  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w  przypadku  pracownika.  Szczegółowe
informacje na temat dodawania, modyfikacji i usuwania danych w zakładce Absencje znajdują się w rozdziale Obsługa
zagadnień dotyczących dyscypliny pracy - Absencje.

Uwaga! W przypadku współpracownika zwolnienie lekarskie wprowadzamy jako odpowiedni Zasiłek chorobowy
(np. Zasiłek chorobowy 80%,).
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 Kartoteka współpracowników – Dyscyplina pracy - Absencje
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Dyscyplina pracy

Na zakładce Dyscyplina  pracy  widoczne są  tylko  do  odczytu  wykorzystane przez  współpracownika  kategorie oraz
rodzaje absencji.

Kartoteka współpracowników– Dyscyplina pracy – Dyscyplina pracy – kategorie absencji
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Kartoteka współpracowników – Dyscyplina pracy – Dyscyplina pracy – Rodzaj absencji

Planowanie absencji

Przeglądanie/edycja planowanych  absencji  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w przypadku  pracownika.
Szczegółowe informacje na temat dodawania, modyfikacji i usuwania danych w zakładce Planowanie absencji znajdują
się w rozdziale Obsługa zagadnień dotyczących dyscypliny pracy - Planowanie absencji.
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Kartoteka współpracowników – Dyscyplina pracy – zakładka Planowanie absencji
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Absencje płac

Na zakładce Absencje płac widoczne są tylko do odczytu absencje płac współpracownika w takiej postaci, w jakiej są
pobierane do rozliczenia na liście płac.

Kartoteka współpracowników – Dyscyplina pracy – zakładka Absencje płac

Filtry na tej zakładce działają tak samo, jak na zakładce Absencje, z wyjątkami:

zamiast Rodzaju absencji można filtrować Kategorię absencji,

wyświetlane są wszystkie anulowania, również te pochodzące z korekt.

Kontakty

W  podkartotece  Kontakty  można  umieszczać  dane  dotyczące  kontaktów,  np.  adresy  e-mail,  numery  telefonów
służbowych, domowych itp.

Przeglądanie/edycja danych kontaktowych współpracownika przebiega analogicznie, jak w przypadku pracownika –
patrz rozdział Edycja danych pracownika - Kontakty .
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Kartoteka współpracowników – Kontakty

Dane dodatkowe

W  podkartotece  Dane  dodatkowe  są  przechowywane  dane,  których  nie  ma  możliwości  zapisania  na  innych
zakładkach.  Przy  wprowadzaniu  danych  operator  sam  decyduje,  jakie  wartości  będzie  przechowywał:  słownikowe,
tekstowe, logiczne, liczbowe, itp.

Przeglądanie/edycja danych dodatkowych współpracownika przebiega analogicznie, jak w przypadku  pracownika  –
patrz rozdział Edycja danych pracownika - Dane dodatkowe.
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 Kartoteka współpracowników – Dane dodatkowe

Uwaga! Na potrzeby wygenerowania deklaracji PIT-11 niezbędne jest wypełnienie odpowiednich danych osoby:
PESEL, NIP, adres, urząd skarbowy. 

Uwaga! Do deklaracji domyślnie pobierana jest wartość pola PESEL. Jeśli ma być pobierany numer NIP, należy w
kartotece pracownika ustawić wartość danej dodatkowej czyNIP na TRUE.

Dodatkowe dane tabelaryczne

W  podkartotece  Dodatkowe  dane  tabelaryczne  można  wypełnić  dane  zdefiniowanych  danych  tabelarycznych
współpracownika.

Otworzyć kartotekę wybranego współpracownika.

Wybrać podkartotekę Dodatkowe dane tabelaryczne.
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Dodatkowe dane tabelaryczne współpracownika

Służba cywilna

Podkartoteka Służba cywilna zawiera informacje dotyczące służby cywilnej współpracownika. Dane dotyczące służby
można dodawać, edytować oraz usuwać.

Przeglądanie/edycja danych dotyczących służby cywilnej współpracownika przebiega analogicznie, jak w przypadku
pracownika – patrz rozdział Edycja danych pracownika o Służba cywilna.
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 Kartoteka współpracowników –Służba cywilna

Dane Umowy

W  podkartotece  Dane  Umowy  można  dodawać,  modyfikować  lub  usuwać  dane  dotyczące  umowy  zawartej  ze
współpracownikiem. Informacje o danych umowy zawarte są w zakładkach:

Dane umowy,

Należności,

Dane dodatkowe umowy,

Dodatkowe dane tabelaryczne umowy,

Przełożony,

Wymagane szkolenia.

W zakładce Należności umieszczane dane znajdują się w kolejnych zakładkach:

Składniki stałe,

Dokonane rozliczenia,

Obliczenia.

Większość  danych  znajduje  się  już  w  kartotece  –  zostały  one  zapisane  podczas  przeprowadzania  operacji  Nowa
umowa  (przeprowadzanej  za  pomocą  kreatora  –  menu  Operacje  –  polecenie  Nowa  umowa).  Jeżeli  istnieje  taka
potrzeba, dane te można dodawać, modyfikować lub usuwać. 
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Dane umowy

Kartoteka współpracowników – Dane umowy – zakładka Dane o umowie

W zakładce Dane o umowie możliwa jest edycja następujących danych:

o Data zawarcia,

o Data  zakończenie  umowy  -  istnieje  parametr  konfiguracyjny  modułu  Kadry  o  nazwie
"CzyUzupelniacDateZakonczeniaUmowyCP", który umożliwia poprzez wybranie wartości  parametru  TAK
automatyczne  uzupełnienie  pola  "Data  zakończenia  umowy"  na  podstawie  wartości  wprowadzonej  w
polu "Okres umowy do dnia". 

o Jednostka organizacyjna,

o Rodzaj umowy,

o Okres umowy od dnia,

o Okres umowy do dnia,

o MPK,

o Listy płac.

Więcej informacji – patrz rozdział Umowa współpracownika - Dane Umowy.

Uwaga! Jeżeli umowa nie została wprowadzona przez operatora do obsługi list płac funduszu bezosobowego
(próbne naliczanie lub pełne rozliczenie umowy i skopiowanie składników do kartoteki zarobkowej) modyfikacji
umowy może podlegać każde pole z wyłączeniem pól <Numer umowy>, <Rok rejestru> oraz <Rodzaj rejestru>.

W przeciwnym przypadku system wykonuje:

blokadę dodatkowych pól Umowy,
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odpowiedni wpis danych w pola informacyjne.

W  zakładce  Dane  o umowie  zablokowane  jest  pole  Sposób  rozliczania  umowy,  a  w dolnej  części  ekranu
automatycznie system podpowiada dane w polach:

o Lista płac  z informacją  o numerze listy,  tytule i obecnym  statusie  listy  (w  przygotowaniu,  skopiowana,
zamknięta, ..), 

o Data zmiany - data naliczania wg danych wprowadzonych do umowy, 

o Zmieniający -  dane operatora dokonującego naliczania płac. 

Należności

W zakładce Należności znajdują się kolejne zakładki:

o Składniki stałe,

o Dokonane rozliczenia – pojawiają się informacje o liście płac, na której znajduje się umowa (numer listy,
nazwa listy, data wypłaty, miesiąc kosztów i rok kosztów),

o Obliczenia – wyświetla informacje o składnikach i ich obliczonych wartościach na liście płac.

Przeglądanie/edycja  składników  stałych  umowy  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w  przypadku
pracownika – patrz rozdział Umowa o pracę - Stałe składniki.

 Dane umowy – Należności – zakładka Składniki stałe
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W zakładce Dokonane rozliczenia pojawiają się tylko do odczytu informacje o liście płac, na której została rozliczona
umowa (numer listy, nazwa listy, data wypłaty, miesiąc kosztów i rok kosztów).

Dane umowy – Należności – zakładka Dokonane rozliczenia
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W zakładce Obliczenia wyświetlają się tylko  do  odczytu  informacje o składnikach  i ich  obliczonych  wartościach  na
liście płac.

Dane umowy – Należności – zakładka Obliczenia

Dane dod. Umowy

W zakładce Dane dod. umowy można umieszczać różnego rodzaju dodatkowe informacje, których zawarcie nie jest
możliwe  w pozostałych  podkartotekach  kartoteki  współpracowników.  Przy  wprowadzaniu  danych  operator  sam
decyduje, jakie wartości będzie przechowywał: słownikowe, tekstowe, logiczne, liczbowe, itp.

Zakładka Dane dod. umowy jest tożsama z podkartoteką Dane dodatkowe.
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Kartoteka współpracowników – Dane umowy – zakładka Dane o umowie

Więcej informacji – patrz rozdział Umowa o pracę - Dane dod. umowy.
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Dod. dane tab. umowy

Na zakładce możliwe jest dodawanie, wyświetlanie, modyfikacja i usuwanie dodatkowych danych tabelarycznych do
wcześniej zdefiniowanych zestawów.

Umowa współpracownika - zakładka Dod. dane tab. umowy

Wprowadzanie  i  modyfikacja  danych  tabelarycznych  umowy  jest  podobna,  jak  w  przypadku  etatu.  W  rozdziale
Wprowadzanie dodatkowych danych tabelarycznych etatu opisano sposób dodawania wartości dodatkowych danych
tabelarycznych.
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Przełożony

Na zakładce Przełożony istnieje możliwość przypisania przełożonego do danej jednostki org. Przełożonego  wybiera
się z listy osób.

Zakładka Przełożony
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Wymagane szkolenia

Na  zakładce  Wymagane  szkolenia  można  wybrać  ze  słownika  Rodzaje  szkoleń  szkolenia  wymagane  dla  danej
umowy.

Wymagane szkolenia

Szkolenia i kwalifikacje

W  podkartotece  Szkolenia  i kwalifikacje  użytkownik  może  rejestrować  informacje  o szkoleniach  i kwalifikacjach
danego pracownika. Informacje te rejestruje się w zakładkach:

o Szkolenia,

o Kwalifikacje,

o Szkoły.

Dane dotyczące szkoleń,  kwalifikacji i szkół ukończonych przez współpracownika można dodawać, modyfikować lub
usuwać.
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Szkolenia

Przeglądanie/edycja  danych  dotyczących  szkoleń  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w  przypadku
pracownika – Edycja pracownika - Szkolenia.

Kartoteka osobowa – Szkolenia i kwalifikacje – zakładka Szkolenia
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Kwalifikacje

Przeglądanie/edycja  danych  dotyczących  kwalifikacji  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w  przypadku
pracownika – patrz rozdział Edycja danych pracownika-Szkolenia i kwalifikacje-Kwalifikacje.

Kartoteka osobowa – Szkolenia i kwalifikacje – zakładka Kwalifikacje



338 Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Szkoły

Przeglądanie/edycja  danych  dotyczących  szkół  współpracownika  przebiega  analogicznie,  jak  w  przypadku
pracownika – patrz rozdział Edycja pracownika-Szkolenia i kwalifikacje-Szkoły.

Kartoteka osobowa – Szkolenia i kwalifikacje – zakładka Szkoły

Załączniki multimedialne

Podkartoteka  Załączniki  multimedialne  umożliwia  dodawanie  m.in.  zeskanowanych  dokumentów  (umów,
oświadczeń, wzoru podpisu, CV, itp.) do kartoteki współpracownika. Podkartoteka została opisana w rozdziale Edycja
danych pracownika - Załączniki multimedialne.

Portal pracownika

Funkcjonalność  dotycząca  dodawania  użytkownika  Portalu  pracownika  została  opisana  w  rozdziale  Portal
pracownika (Edycja danych pracownika).

Obsługa zagadnień dotyczących dyscypliny pracy

Dyscyplina pracy w module Kadry obejmuje funkcjonalność związaną z:

o ewidencją absencji,

o planowaniem absencji,

o limitowaniem absencji.

Dyscyplina  pracy  w podobnym  stopniu  dotyczy  kartoteki  osobowej  pracowników,  jak  i kartoteki  osobowej
współpracowników.  W związku  z tym  na  potrzeby  tego  rozdziału  obie  kartoteki  dalej  będą  nazywane  Kartoteką



339Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

osobową. 

Aby  wyświetlić  panel  Dyscyplina  pracy,  można  wykonać  jedną  z trzech  operacji  w  oknie  Kartoteki  osobowej
(pracowników lub współpracowników) w dowolnym trybie przeglądania:

W pasku narzędzi wybrać przycisk Dyscyplina pracy    

Z menu Operacje wybrać polecenie Dyscyplina pracy.

Po  wejściu  do  kartoteki  wybranego  pracownika  lub  współpracownika  (operacja  Dane  ->  Popraw  ),  wybrać
podkartotekę Dyscyplina pracy.

Po wykonaniu jednej z powyższych operacji pojawi się panel Dyscyplina pracy.

Panel Dyscyplina pracy z pełnym zakresem informacyjnym

Poszczególne zakładki okna Dyscyplina Pracy to:

o Absencje - Zakładka Absencje służy do rejestracji zdarzeń związanych z nieobecnościami w pracy.

o Dyscyplina  pracy  -  Zakładka  Dyscyplina  pracy  zawiera  informacje  dotyczące  zarejestrowanych
w zakładce Absencje informacji  o liczbie  dni  poszczególnych  kategorii  absencji,  np.  jeśli  pracownik
miał  urlop  wypoczynkowy  5  dni  w jednym  terminie  i 5  w kolejnym,  w zakładce  Dyscyplina  pracy
pojawi się pozycja Urlop wypoczynkowy  i suma dni  urlopów (w tym  przypadku  10).  Zakładka  służy
jedynie do podglądu danych.

o Limity  i korekty  -  Zakładka  Limity  i korekty  pozwala  na  wprowadzanie  danych  dotyczących
przyznanych  pracownikowi  limitów  związanych  z różnymi  rodzajami  absencji,  np.  liczba  dni
przysługującego urlopu wypoczynkowego, liczba dni opieki nad dzieckiem itp.

o Planowanie  absencji  -  Zakładka  Planowanie  absencji  służy  do  rejestracji  przewidzianych  przez
pracownika nieobecności w pracy.

o Absencje płac - Zakładka Absencje płac pozwala na podgląd danych dotyczących wszystkich rodzajów
absencji mających miejsce od początku zatrudnienia danego pracownika.

o Rejestr wstępny absencji - Zakładka Rejestr wstępny absencji umożliwia rejestrowanie planowanych
absencji.  Istnieje  możliwość  zaakceptowania  absencji,  które  pojawią  się  wówczas  na  zakładce
Absencje. Zakładka ta nie jest widoczna w przypadku edycji danych współpracowników.

o Wnioski  urlopowe  -  Zakładka  Wnioski  urlopowe  pozwala  na  podgląd  i  akceptację  wniosków
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urlopowych złożonych przez pracownika poprzez Portal Pracownika.

Zakres informacyjny okna Dyscyplina pracy zależy od trybu przeglądania kartoteki osobowej, gdzie: 

1. Dla pracowników występują:

a) tryb przeglądania pracowników,

b) tryb przeglądania etatów (gdzie widać wszystkie umowy o pracę pracowników).

2. Dla współpracowników występują:

a) tryb przeglądania współpracowników,

b) tryb przeglądania umów (gdzie widać wszystkie umowy cywilno prawne współpracowników).

W trybach  1a  i 2a  prezentowane są  wyłącznie ogólne (wspólne dla  danej  osoby  informacje  dotyczące  dyscypliny
pracy). W trybach 1b i 2b prezentowane są dodatkowo informacje dotyczące wybranego etatu lub wybranej umowy.

Różnice  w prezentacji  informacji  dotyczą  zarówno  listy  dostępnych  zakładek  na  panelu,  jak  i informacji
wyświetlanych na poszczególnych zakładkach.

Automatyczny podział absencji

Automatyczny  podział  absencji  dotyczy  absencji  chorobowych  oraz  urlopów  wypoczynkowego  i dodatkowego.
Dzielenie  to  służy  ułatwieniu  wpisywania  absencji:  operator  wpisuje  jeden  rodzaj  absencji  (Absencje  kadrowe),
a system dzieli tę absencję na jedną lub więcej absencji rodzaju płacowego (Absencje płac). Na liście płac rozliczane są
Absencje płac. Dzięki temu mechanizmowi  operator  nie musi  ręcznie obliczać  np.  ile  pracownik  otrzyma dni  urlopu
zaległego, a ile bieżącego lub kiedy pracownik przechodzi na zwolnieniu chorobowym z wypłaty na zasiłek.

Pozostałe rodzaje absencji nie podlegają automatycznemu  dzieleniu.  Są  rozliczane na  listach  płac  w takiej  postaci,
w jakiej zostały wprowadzone przez operatora.

Podział absencji chorobowych

Operator  może  wprowadzić  dwa  rodzaje  absencji:  chorobowe  domowe  oraz  chorobowe  szpitalne.  Następnie
rodzaje te są dzielone na: Wynagrodzenie chorobowe 80% (do 33 dni w roku, 14 w przypadku  pracowników,  którzy
ukończyli  50  lat),  Wynagrodzenie  chorobowe  100%  (w przypadku  absencji  z kodem  choroby B),  Zasiłek  chorobowy
70/80/100% (zasiłki po 33 (14) dniu absencji;  dla domowego – 80%, dla szpitalnego – 70%, dla absencji z kodem B –
100%),  Zasiłek  po  90  dniu  (zasiłek  po  90 dniu  absencji),  Zasiłek  po  180  dniu  (zasiłek  przyznawany  po  180 dniach
absencji).

Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek 100% przyznawane są absencjom z kodem choroby B. 

Zasiłki po 90 i 180 dniu są przyznawane po 90 lub 180 dniu ciągłości absencji. Absencje są ciągłe wtedy, gdy odstęp
pomiędzy nimi nie przekracza 60 dni oraz gdy posiadają kod literowy choroby A.

Przykład 1:

Pracownik nie posiada absencji chorobowych w roku 2014 i zarejestrowano mu chorobowe szpitalne od 2044-06-
11 do 2014-09-20. W tym wypadku absencja zostanie podzielona następująco:

od 2014-06-11 do 2014-07-13: wynagrodzenie chorobowe 80% (33 dni)

od 2014-07-14 do 2014-09-08: zasiłek chorobowy 70% (57 dni)

od 2014-09-09 do 2014-09-20: zasiłek po 90 dniu (13 dni).

Przykład 2:

Pracownik  posiada  w roku  2014  absencję  chorobową  od  2014-01-01  do  2014-02-10,  trwającą  41 dni,  która
wykorzystała 33 dni wynagrodzenia chorobowego 80% oraz 8 dni zasiłku chorobowego 80%. Jest rejestrowana nowa
absencja chorobowa, od 2014-02-20 do 2014-10-10. Podział tej absencji przedstawia się następująco:

od 2014-02-20 do 2014-05-19: zasiłek chorobowy 80%

od 2014-05-20 do 2014-08-17: zasiłek po 90 dniu
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od 2014-08-18 do 2014-10-10: zasiłek po 180 dniu.

Podział absencji urlopowych

Operator może wprowadzić trzy rodzaje absencji:  Urlop  wypoczynkowy,  Urlop  dodatkowy  oraz  Urlop  na żądanie.
Podział urlopów podlega generalnej zasadzie: w pierwszej kolejności jest wykorzystywany urlop zaległy, a dopiero po
jego wykorzystaniu – urlop bieżący.

Urlop  wypoczynkowy  jest  dzielony  na  Urlop  wypoczynkowy  –  bieżący  oraz  Urlop  wypoczynkowy  –  zaległy.
Przysługująca ilość dni urlopu jest pobierana z limitu kategorii Urlopy wypoczynkowe.

Urlop dodatkowy jest to urlop  przysługujący  osobom  niepełnosprawnym. Jest  on  dzielony  na Urlop  dodatkowy  –
bieżący  oraz  Urlop  dodatkowy  –  zaległy.  Przysługująca  ilość  dni  urlopu  jest  pobierana  z limitu  kategorii  Urlopy
dodatkowe.

Urlop na żądanie jest dzielony na Urlop na żądanie – bieżący oraz Urlop na żądanie – zaległy. Nie oznacza to jednak,
że  urlop  na żądanie  posiada  swój  odrębny  limit;  korzysta  on  z limitu  urlopu  wypoczynkowego.  W roku
kalendarzowym pracownik może wykorzystać maksymalnie 4 dni  urlopu  na żądanie;  dni  niewykorzystane w jednym
roku  nie przechodzą  na  rok  następny.  Rozróżnienie tego  rodzaju  urlopu  na  zaległy  i bieżący  służy  do  zmniejszania
limitu urlopu wypoczynkowego, odpowiednio – zaległego i bieżącego.

Przykład 1:

Pracownik  posiada  5  dni  urlopu  zaległego  za  2016  rok  oraz  26  dni  limitu  urlopu  za  rok  2017.  Pracownikowi
zarejestrowano  urlop  wypoczynkowy  od  2017-01-09  do  2017-01-16  (6 dni  roboczych).  Absencja  ta  zostanie
podzielona następująco:

od 2017-01-09 do 2017-01-13: urlop wypoczynkowy - zaległy,

od 2017-01-14 do 2017-01-16: urlop wypoczynkowy – bieżący.

Przykład 2:

Pracownik  posiada  1  dzień  urlopu  zaległego  za  2016  rok  oraz  20  dni  limitu  urlopu  za  rok  2017.  Pracownikowi
zarejestrowano urlop na żądanie dnia 2017-10-02. Urlop ten zostanie rozdzielony jako  urlop  na  żądanie  – bieżący,
gdyż urlop na żadanie zawsze rozliczany jest z puli urlopu na rok bieżący. 

Absencje

Zarejestrowanie informacji  o absencji  pozwala  w późniejszym  czasie na  jej  rozliczenie na  liście  płac.  W związku  z 
rozliczaniem absencji wprowadza się pojęcie statusu absencji, tak więc mówi się, że absencja jest:

o w trakcie rozliczania, gdy przynajmniej jeden dzień absencji jest rozliczany przez listę płac, a lista płac
znajduje się w stanie „PRZYGOTOWYWANA”, „ZAMKNIĘTA”, „ZAKSIEGOWANA”,

o częściowo rozliczona,  gdy  przynajmniej  jeden  dzień  absencji  został  rozliczony  na  liście  płac,  a lista
płac jest w stanie „SKOPIOWANA” lub „ANULOWANA”,

o całkowicie  rozliczona,  gdy  w wszystkie  dni  kalendarzowe  lub  robocze  (w  zależności  od  sposobu
rozliczania  absencji)  są  rozliczone  na  liście  płac,  a lista  płac  jest  w stanie  „SKOPIOWANA”  lub
„ANULOWANA”.

Ewidencję absencji  można  prowadzić  dla  pracowników zatrudnionych  na  podstawie  umowy  o pracę,  jak  również
umowy cywilno-prawnej. Ewidencjonowanie absencji w obu przypadkach odbywa się podobnie. 
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Kartoteka osobowa – Dyscyplina pracy - Absencje

Podstawowe operacje w ramach ewidencji absencji to: 

o podgląd zarejestrowanej absencji,

o rejestracja nowej absencji,

o poprawianie zarejestrowanej absencji,

o usuwanie informacji  o błędnie lub  niepotrzebnie wprowadzonej  i nierozliczonej  (częściowo  ani  całkowicie)
absencji,

o korygowanie informacji o błędnie wprowadzonej i przynajmniej częściowo rozliczonej absencji,

o anulowanie informacji o błędnie wprowadzonej i przynajmniej częściowo rozliczonej absencji.

W  systemie  istnieje  możliwość  włączenia  automatu  podziału  wprowadzanych  absencji.  Gdy  automat  podziału
absencji  jest  włączony,  absencje  klasyfikuje  się  na  absencje  kadr  i absencje  płac.  Automat  potrafi  rozdzielić  jedną
absencję kadry  na  wiele absencji  płac.  Np.  Chorobowe domowe jest  automatycznie  dzielone  na  Chorobowe  płatne
z zakładu pracy „80%” lub „100%” oraz Chorobowe płatne z „ZUS 80%” lub „ZUS 100%”. 

Uwaga! Parametr konfiguracyjny modułu Personel o nazwie CzyDomPrzypAbsencjeDoUmowCP umożliwia
wskazanie rodzajów absencji, które będą  automatycznie przypisywane do umów cywilnoprawnych. Pole o etykiecie
"Absencje" umożliwia wskazanie symboli rodzajów absencji, które będą automatycznie przypisywane do umów
cywilnoprawnych podczas rejestrowania absencji. Absencje będą dodawane do umów tylko w przypadku, gdy pole
"Czy automatycznie przypisywać absencje do umów cywilnoprawnych?" będzie zaznaczone. Jeżeli pole będzie
zaznaczone, a lista rodzajów absencji pusta, to do umowy cywilnoprawnej dodawana będzie absencja bez względu
na jej rodzaj.
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Parametr konfiguracyjny CzyDomPrzypAbsencjeDoUmowCP

Rejestracja nowej absencji

Aby zarejestrować nową absencję, należy:

Wybrać polecenie Dodaj. Otworzy się okno Absencje dodawanie.

Absencje edycja

W górnej części  wyświetlone są  informacje dotyczące wybranego  pracownika  /  współpracownika  (nazwisko,  imię,
jednostka, stanowisko). Poniżej znajdują się pola edycyjne umożliwiające wprowadzanie wybranych danych. Niektóre
z tych danych wprowadzane są poprzez wybór odpowiednich opcji ze słownika, inne poprzez ręczne wpisywanie. 

Użytkownik ma możliwość wprowadzania danych związanych z następującymi polami:

o Rodzaj absencji - wybór rodzaju absencji ze słownika,
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Słownik Rodzaj absencji

o Data od - data początku absencji,

o Data do – data końca absencji,

o Liczba godzin – pole aktywne dla absencji rozliczanych godzinowo, wprowadza się liczbę godzin absencji
mniejszą lub równą podstawie wymiaru,

o Kod choroby – dla absencji chorobowych wprowadza się kod literowy choroby (A, B, C, D),

o Dodatkowy kod tytułu ubezpieczenia ZUS  -  dla  absencji  typu  urlop  wychowawczy,  urlop  macierzyński
wprowadza się dodatkowy kod tytułu ubezpieczenia np. (1210XX, 1211XX, 1240XX),
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Słownik Kod tytułu ubezpieczenia ZUS

o Kod przerwy  ZUS  -  umożliwia  zarejestrowanie  kodu  rodzaju  przerwy  ZUS  dla  absencji,  aktywne,  jeśli
wybrano rodzaj absencji z zaznaczoną opcją „Możliwość zmiany kodu ZUS”,

o Dzień niepłatny - należy zaznaczyć, gdy jest to absencja chorobowa z 1 dniem niepłatnym,

o Opis  –  dowolny  opis  absencji,  w przypadku  absencji  chorobowych  może  to  być  numer  zwolnienia
lekarskiego,

o Wystawiono  -   data  wystawienia  dokumentu  dokumentującego  absencję,  w przypadku  absencji
chorobowych może mieć  wpływ na  wysokość  świadczenia  chorobowego,  jeśli  od  daty  wystawienia  do
daty rejestracji upłynie ponad 7 dni (podczas wyliczania daty przekroczenia terminu złożenia zwolnienia
lekarskiego uwzględniane są dni wolne i świąteczne),

o Dni kalendarzowe - pole tylko do odczytu,

o Symbol operatora - pole tylko do odczytu,

o Data rejestracji – data rejestracji dokumentu (patrz pole Wystawiono),

o Nie rozliczaj absencji na liście płac - należy zaznaczyć, jeśli absencja nie powinna być rozliczana na liście
płac.

W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony na więcej niż jednym etacie, na zakładce Etaty użytkownik  ma
możliwość określenia, których etatów dotyczy absencja.
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Absencje edycja - Zakładka etaty

Jeżeli w okresie absencji pracownik ma zarejestrowaną umowę cywilno-prawną,  na  zakładce Umowy  można
określić czy absencja jej dotyczy (pole Dotyczy). 

 Absencje edycja - Zakładka umowy

Uwaga! Podczas dodawania absencji system weryfikuje przekroczenie limitu absencji.
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Uwaga! Absencje chorobowe występujące na przełomie roku, należy wprowadzić jako dwie odrębne absencje
pierwszą do 31.12,  a drugą od 01.01.

Uwaga! Absencje urlopowe przyznane na przełomie roku, należy wprowadzić jako dwie odrębne absencje
urlopowe (pierwszą do 31.12,  a drugą od 01.01).

Uwaga! Istnieje możliwość rejestrowania absencji wybranych rodzajów w pokrywających się okresach. W tym celu,
należy ustawić parametr „CzyRejestrAbsRodzajePokrywOkres” na wartość „Tak”.

Import nieobecności zarejestrowanych w ZUS

System umożliwia import nieobecności zarejestrowanych w ZUS.

W tym  celu  należy  pobrać  plik  z  ZUS,  umieścić  go  w  odpowiednim  katalogu  na  dysku  użytkownika,  a  następnie
uruchomić  raport  o  nazwie  ‘  Elektroniczne  zwolnienia  lekarskie  (e-ZLA)  –  import  nieobecności  –
(ZUS_eZLAImpAbsencji).

Raport zostanie udostępniony użytkownikowi w miejscu uzgodnionym w procesie wdrożenia.

Poprawianie/korekta absencji

Wyróżnia się dwa sposoby modyfikacji wprowadzonych absencji. Wybór sposobu zależy od stanu absencji, gdzie:

dla  absencji,  które  nie  są  w żadnym  ze  stanów  „w  trakcie  rozliczania”  ,  „częściowo  rozliczona”  oraz
„całkowicie rozliczona”, można wykonać operację Popraw,

dla absencji częściowo lub całkowicie rozliczonych można wykonać operację Korekta.

Uwaga! Absencji w stanie „w trakcie rozliczania” nie można ani poprawiać ani korygować.

Opcja Popraw

W  celu  poprawienia  absencji  należy  w oknie  Dyscyplina  Pracy  na  zakładce  Absencje  wybrać  polecenie  Popraw.
W przypadku,  gdy  absencja  znajduje  się  w niewłaściwym  stanie,  użytkownik  zostanie  poinformowany  o tym
odpowiednim komunikatem.

Poprawianie  absencji  może  dotyczyć  dowolnego  pola.  Wprowadzone  zmiany  należy  zatwierdzić  poleceniem
Akceptuj lub wycofać się wybierając Anuluj.

Opcja Korekta

Jeżeli absencja została rozliczona na liście płac można dokonać jedynie jej korekty. Aby to wykonać  należy  w oknie
Dyscyplina  Pracy  na  zakładce  Absencje  wybrać  polecenie  Korekta.  W przypadku,  gdy  absencja  znajduje  się
w niewłaściwym stanie, użytkownik zostanie poinformowany o tym odpowiednim komunikatem.

Korekta absencji może dotyczyć dowolnego pola. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić poleceniem Akceptuj lub
wycofać się wybierając Anuluj.

Uwaga! W momencie korygowania absencji zostanie wygenerowane anulowanie korygowanej absencji
wyróżnionej kolorem czerwonym oraz nowa absencja korygująca wyświetlana w kolorze czarnym. Absencja
korygowana będzie prezentowana w kolorze szarym.

Uwaga! Jeśli zaistnieje potrzeba poprawienia rozliczonej już korekty, należy postępować tak samo, jak przy
korygowaniu zwykłej absencji.
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Przykład:

Pracownikowi  zarejestrowano  absencję  urlopową  w okresie  od  2014-07-20  do  2014-08-04.  Pracownik  otrzymał
wynagrodzenie za  część  urlopu  od  dnia  2014-07-20  do  dnia  2014-07-31.  Jednak  okazało  się,  że  pracownik  w dniu
2014-07-25 otrzymał zwolnienie lekarskie od dnia 2014-07-25 do dnia 2014-08-10. Pracownik dostarczył zwolnienie
2014-08-01, lecz było już za późno, aby poprawić listę płac.

Rozwiązanie:

W  takim  przypadku  należy  skorzystać  z opcji  Korekta  i zmodyfikować  okres  przebywania  na  urlopie
wypoczynkowym od 2014-07-20 do 2014-07-24. Okres przebywania na zwolnieniu chorobowym wprowadzamy jako
nową absencję od dnia 2014-07-25 do 2014-08-10.

Usuwanie/anulowanie absencji

Wyróżnia się dwa sposoby usuwania wprowadzonych absencji. Wybór sposobu zależy od stanu absencji, gdzie:

dla absencji, które nie są w żadnym ze stanów „w trakcie rozliczania”, „częściowo rozliczona” oraz „całkowicie
rozliczona”, można wykonać operację Usuń

dla absencji częściowo lub całkowicie rozliczonych można wykonać operację Anuluj

Uwaga! Absencji w stanie „w trakcie rozliczania” nie można ani usuwać ani anulować.

Opcja Usuń

W  celu  usunięcia  absencji  należy  w oknie  Dyscyplina  Pracy  na  zakładce  Absencje  wybrać  polecenie  Usuń.
W przypadku,  gdy  absencja  znajduje  się  w niewłaściwym  stanie  –  użytkownik  zostanie  poinformowany  o tym
odpowiednim komunikatem.

Usunięcie absencji jest poprzedzone pytaniem o potwierdzenie realizacji operacji.

Opcja Anulowanie

Jeżeli  absencja  została  rozliczona  na  liście  płac  można  dokonać  jedynie  jej  anulowania.  Aby  to  wykonać  należy
w oknie Dyscyplina Pracy  na  zakładce  Absencje  wybrać  polecenie Anulowanie.  W przypadku,  gdy  absencja  znajduje
się w niewłaściwym stanie – użytkownik zostanie poinformowany o tym odpowiednim komunikatem.

Anulowanie absencji jest poprzedzone pytaniem o potwierdzenie realizacji operacji.

Uwaga! Anulowana absencja zostanie oznaczona kolorem szarym, do tej absencji automatycznie zostanie
utworzony zapis stornujący dotychczasowe rozliczenia na liście płac.  Zapis stornujący będzie prezentowany
w kolorze czerwonym.

Przykład:

Pracownik  wypisał  wniosek  urlopowy  na  dni  od  2014-07-28  do  2014-07-31.  Absencja  została  zarejestrowana
w systemie.  Listę płac wypłacono w dniu 2014-07-28. Pracownik otrzymał wynagrodzenie urlopowe. Jednak okazało
się, że pracownik został odwołany z urlopu.

Rozwiązanie:

W takim przypadku należy skorzystać z opcji Anulowanie absencji. Będzie ono rozliczone na najbliższej liście płac.
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Dyscyplina pracy

Zakładka  Dyscyplina  pracy  umożliwia  obejrzenie  dyscypliny  pracy  pracownika  w  trybie  przeglądania  rodzajów
absencji lub kategorii absencji.

Kartoteka osobowa – Dyscyplina pracy – Dyscyplina pracy – kategorie absencji

W  widoku  kategorii  absencji,  podczas  obliczania  pozostałych  dni  absencji  dla  danej  kategorii  absencji  (kolumna
„Pozostałe dni”), uwzględniono liczbę dni absencji zarejestrowanych w historii pracy pracownika. Wartość w kolumnie
„Pozostałe dni”  jest  pomniejszana  o  liczbę dni  absencji  (dla  odpowiednich  rodzajów absencji),  wynikającą  z  historii
pracy pracownika. Nie są pomniejszane dynamicznie wyznaczane limity  dotyczące urlopów wypoczynkowych  i  /  lub
dodatkowych  (dni  z  historii  pracy  są  już  uwzględnione  podczas  obliczania  wymiaru  urlopu  wypoczynkowego  i/lub
dodatkowego).

Do  obliczenia  brane  są  pod  uwagę  wyłącznie  absencje  dotyczące  historii  pracy  zarejestrowanej  w  danym  roku
obliczania dyscypliny pracy.
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Kartoteka osobowa – Dyscyplina pracy – Dyscyplina pracy – rodzaje absencji

Pole  „Tylko  aktywne”  umożliwia  zaprezentowanie  wyłącznie  danych  dotyczących  aktywnych  kategorii/rodzajów
absencji;  w przypadku odznaczenia pola  – prezentowane są  dane dotyczące zarówno  aktywnych  jak  i  nieaktywnych
kategorii/rodzajów absencji.

Uwaga! W wierszu „urlopy wypoczynkowe (na dziś)”, zamieszczono dane dotyczące stanu urlopu
wypoczynkowego na dzień bieżący. W kolumnie "Wymiar" danego wiersza, wyświetlana jest wartość wyliczona na
zakładce "Limity i korekty" w kolumnie "Limit dni" (dla urlopu wypoczynkowego), uwzględniono korekty urlopów
wypoczynkowych o podtypie kat. – inne.

Uwaga! Widoczność wiersza „urlopy wypoczynkowe (na dziś)”, uzależniona jest od wartości pola „Czy wyświetlać
urlop wypoczynkowy na bieżącą datę?” parametru konfiguracyjnego KonfigDyscyplinyPracy. Jeżeli pole jest
zaznaczone, wiersz „urlopy wypoczynkowe na dziś” jest wyświetlany (jeżeli rok prezentacji danych w Dyscyplinie
pracy jest taki sam, jak rok bieżący). Dodatkowo, jeżeli pole „Czy wyświetlać, gdy wymiar na koniec roku i na bieżącą
datę są identyczne” parametru jest odznaczone, rekord nie zostanie wyświetlony, gdy wymiar urlopu na koniec roku
jest taki sam, jak wymiar urlopu wyliczony na datę bieżącą.

Uwaga! W widoku kategorii absencji, podczas obliczania pozostałych dni absencji dla danej kategorii absencji
(kolumna „Pozostałe dni”), uwzględniono liczbę dni absencji zarejestrowanych w historii pracy pracownika. Wartość
w kolumnie „Pozostałe dni” jest pomniejszana o liczbę dni absencji (dla odpowiednich rodzajów absencji), wynikającą
z historii pracy pracownika. Nie są pomniejszane dynamicznie wyznaczane limity dotyczące urlopów
wypoczynkowych i / lub dodatkowych (dni z historii pracy są już uwzględnione podczas obliczania wymiaru urlopu
wypoczynkowego i/lub dodatkowego).
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Uwaga! Do obliczenia brane są pod uwagę wyłącznie absencje dotyczące historii pracy zarejestrowanej w danym
roku obliczania dyscypliny pracy.

Aby przeliczyć wszystkie absencje osoby na podstawie wprowadzonych  absencji  i limitów,  należy  wcisnąć  przycisk
Oblicz. System wyświetli komunikat.

Informacja o przeliczeniu absencji

Uwaga! Przy obliczaniu absencji godzinowych system uwzględnia podstawę wymiaru czasu pracy pracownika.

Przykład:

Podstawa wymiaru etatu pracownika = 6h
Wprowadzono urlop godzinowy 3h na dzień 18-03-2014. 
System naliczył 0,5 dnia urlopu.

Uwaga! Dni urlopu zaokrąglane są (lub nie są zaokrąglane - w zależności od wartości pola parametru
konfiguracyjnego "KonfigLimitow") tylko, gdy rejestrowany urlop dotyczy pierwszego roku pierwszej pracy. W
pozostałych przypadkach urlop jest zaokrąglany zawsze; przy czym pojęcie „pierwszy rok pierwszego zatrudnienia”
oznacza zarówno sytuację, gdy pracownik nie ma wpisów w historii pracy i jego zatrudnienie w danym roku jest
pierwszym zatrudnieniem w ogóle, jak i przypadek, gdy pracownik posiada w historii pracy wpisy w całości
obejmujące rok bieżącego zatrudnienia, tzn. pomimo istnienia wpisu w historii pracy dla danego roku, jeżeli wpis w
historii pracy obejmuje w całości dany rok zatrudnienia pracownika, rok zatrudnienia traktowany jest jako pierwszy
rok pierwszego zatrudnienia.

Limity i korekty

Zakładka  Limity  i korekty  pozwala  na  wprowadzanie  danych  dotyczących  przyznanych  pracownikowi  limitów
związanych  z różnymi  rodzajami  absencji,  np.  liczba  dni  przysługującego  urlopu  wypoczynkowego,  liczba  dni  opieki
nad dzieckiem itp.

Uwaga! Limit dni świadczenia chorobowego uzależniony jest od wieku pracownika (limit 14 dni powyżej 50 lat, w
przeciwnym wypadku limit wynosi 33 dni).

Uwaga! Limit dni absencji zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży i na urlopie macierzyńskim wynosi 270 dni.

Uwaga! Podczas wyznaczania limitu dni urlopu wypoczynkowego u bieżącego pracodawcy, system uwzględnia
wymiar urlopu przysługującego z uwagi na zatrudnienie u innego pracodawcy. W przypadku, gdy pracownik pracuje
u dwóch pracodawców, wymiar urlopu należy się w pełnym wymiarze u każdego pracodawcy lub proporcjonalnie do
przepracowanego okresu.

Uwaga! Podczas wyliczania dni i godzin urlopu system uwzględnia stopień niepełnosprawności pracownika. Jeżeli
pracownik ma stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny, do obliczeń wykorzystywana jest minimalna
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wartość z dwóch wartości: 7 (maksymalny wymiar dla pracownika niepełnosprawnego) i faktyczna wartość
podstawy wymiaru (tzn. jeżeli podstawa jest większa od 7, obniżana jest do 7).

Operacje powodujące przeliczenie limitów urlopu:

1. Dodawanie, poprawianie, usuwanie okresów zatrudnienia historii pracy.

2. Dodawanie, poprawianie, usuwanie stażu pracy.

3. Dodawanie, poprawianie, usuwanie okresów niepełnosprawności.

4. Poprawianie danych umowy pracownika.

Jeśli jest to konieczne wybrany limit można wprowadzic ręcznie.  Aby dodać informację dotyczącą limitów i korekt,
należy:

Dyscyplina pracy – zakładka Limity i korekty

Za pomocą polecenia Dodaj uaktywnić pola znajdujące się w dolnej części okna.

Uzupełnić dane:

o Rok - domyślnie podpowiada się bieżący rok,

o Symbol i nazwa kategorii - wybrać ze słownika.
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Słownik Kategoria absencji

Określić czego dotyczy wprowadzana pozycja – zaznaczyć jedno z pól:

o Limity,

o Korekty.

Zaznaczyć czy Limit ręczny.

W przypadku wyboru pola Limit ręczny wypełnić pola:

o Wykorzystano,

o Limit dni na koniec roku.

Poleceniem Akceptuj zatwierdzić wprowadzone dane. Wprowadzona  pozycja  pojawi  się w tabeli  znajdującej
się w górnej części okna.

Aby poprawić dane dotyczące limitów i korekt, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycję, której dane mają być poprawione.

Przyciskiem Popraw uaktywnić pola z danymi.

Wprowadzić poprawki.

Zatwierdzić zmiany przyciskiem Akceptuj.

Aby usunąć z kartoteki dane dotyczące limitów i korekt, należy:

W tabeli znajdującej się w górnej części okna wybrać pozycji, która ma zostać usunięta.

Wybrać polecenie Usuń. Ponieważ operacja usuwania danych z kartoteki jest nieodwracalna, system poprosi
o jej potwierdzenie.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Aby przeliczyć wszystkie limity i korekty, należy wcisnąć przycisk Przelicz wszystkie.

Przeniesienie niewykorzystanego limitu url. wyp. na aktualny etat

Isnieje  możliwość  przeniesienia  niewykorzystanego  limitu  urlopu  wypoczynkowego  z  zakończonego
zatrudnienia na etat aktualny w przypadku ciągłości zatrudnienia u bieżącego pracodawcy.

Warunki konieczne do wykonania procesu:

o Zamknięcie umowy pracownika (wykonanie zwolnienia).
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o Nie  wypłacenie  ekwiwalentu  za  urlop  (pod  koniec  procesu  zwalniania  pracownika

wyświetlone zostanie poniższe okno  z  pytaniem o  wypłacenie  ekwiwalentu –  wybrać  opcję

Nie).

Ekwiwalent za urlop

Aby przenieść niewykorzystany urlop na nową umowę, należy:

Zatrudnić pracownika (podczas zatrudniania wybrać osobę z listy osób już będących w systemie).

 Wybór osoby

W  Kartotece  pracowników  zaznaczyć  ponownie  zatrudnionego   pracownika  i  wcisnąć  ikonę

Popraw. Następnie wybrać z listy widok Historia pracy.

Na zakładce Historia pracy  Zatrudnienie wcisnąć przycisk Dodaj zatr. 
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Dodawanie zatrudnienia

Zaznaczyć pole „Zakończone zatrudnienie u aktualnego pracodawcy”. W wyświetlonym oknie Lista

etatów zaznaczyć etat i wcisnąć przycisk Wybierz.

Wybór etatu

Na  zakładce  Zatrudnienie  wcisnąć  przycisk  Akceptuj.  Jeśli  zaznaczony  jest  znacznik  „Wyświetl
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zakończone  zatrudnienie”,  to  w  tabeli  będzie  widoczne  dodane  historyczne  zatrudnienie  u

aktualnego pracodawcy.

Wyświetlenie zakończonego zatrudnienia

Przejść  na  zakładkę  Historia  pracy   Absencje  i  wcisnąć  przycisk  Popraw  zatr.  Zakładka  ta

umożliwia podgląd absencji zarejestrowanych w ostatnim roku obowiązywania  etatu oznaczonego

jako „Zakończone zatrudnienie u aktualnego pracodawcy”.
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Poprawienie zatrudnienia

Zaznaczyć  pole  „Przeniesienie  urlopu  na  kolejną  umowę  o  pracę”  i  wcisnąć  przycisk  Akceptuj.

Wartość z pola uwzględniana jest podczas wyznaczania limitu urlopu dla bieżącego zatrudnienia.

Przeniesienie urlopu na kolejną umowę o pracę

Wybrać z listy widok Dyscyplina pracy i przejść na zakładkę Limity i korekty.  Jeśli bieżąca umowa o

pracę następuje bezpośrednio po zakończonym okresie zatrudnienia  u aktualnego  pracodawcy, do
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bieżącego limitu zostanie dodany niewykorzystany urlop z wybranej historii pracy.

Przeniesiony urlop

Przeliczanie urlopów

Na początku każdego roku należy ustalić limity urlopwe na ten rok oraz urlopy zaległe za rok poprzedni za pomocą
polecenia Przeliczanie urlopów.

Z głównego menu wybrać opcję Inne -> Przeliczanie urlopów.

Przeliczanie urlopów

Użytkownik ma możliwość ustalenia następujących parametrów:

o Jednostka - wybór ze słownika,

o Stanowisko - wybór ze słownika.

Pozostawienie w/w pól  pustych  spowoduje wyliczenie dla  wszystkich  pracowników  firmy.  Wypełnienie  ograniczy
wyliczenie do pracowników wybranej jednostki i/lub stanowiska. 
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Pola wyboru:

o Przeliczanie okresów historii,

o Przeliczanie stażów,

o Przeliczanie urlopów ,

o Wyliczanie urlopów zaległych za rok.

Jeśli zaznaczono Przeliczanie urlopów, należy wybrać datę naliczania urlopu. Wprowadzona data zostaje przyjęta do
naliczenia stażu, a następnie wyliczenia wymiaru przysługującego urlopu. Proponuje się, aby wprowadzać datę 31.12
bieżącego roku.

Jeśli zaznaczono Wyliczanie urlopów zaległych, należy wpisać rok, za jaki mają się wyliczyć urlopy zaległe.

Po wybraniu opcji należy wykonać polecenie Akceptuj lub wycofać się wybierając Anuluj.

Uwaga! Podczas wyznaczania limitu dni urlopu wypoczynkowego u bieżącego pracodawcy, system uwzględnia
wymiar urlopu przysługującego z uwagi na zatrudnienie u innego pracodawcy. W przypadku, gdy pracownik pracuje
u dwóch pracodawców, wymiar urlopu należy się w pełnym wymiarze u każdego pracodawcy lub proporcjonalnie do
przepracowanego okresu.

Uwaga! Dni urlopu zaokrąglane są (lub nie są zaokrąglane - w zależności od wartości pola parametru
konfiguracyjnego "KonfigLimitow") tylko, gdy rejestrowany urlop dotyczy pierwszego roku pierwszej pracy. W
pozostałych przypadkach urlop jest zaokrąglany zawsze; przy czym pojęcie „pierwszy rok pierwszego zatrudnienia”
oznacza zarówno sytuację, gdy pracownik nie ma wpisów w historii pracy i jego zatrudnienie w danym roku jest
pierwszym zatrudnieniem w ogóle, jak i przypadek, gdy pracownik posiada w historii pracy wpisy w całości
obejmujące rok bieżącego zatrudnienia, tzn. pomimo istnienia wpisu w historii pracy dla danego roku, jeżeli wpis w
historii pracy obejmuje w całości dany rok zatrudnienia pracownika, rok zatrudnienia traktowany jest jako pierwszy
rok pierwszego zatrudnienia.

Uwaga! W przypadku błędów powstałych podczas wykonywania operacji przeliczania urlopów zostanie
wygenerowany raport z wykazem błędów.

Planowanie absencji

Dodawanie planu absencji

Aby stworzyć plan absencji dla pracownika lub współpracownika, należy:

Otworzyć okno Dyscyplina pracy.

Przejść na zakładkę Planowanie absencji.
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Zakładka Planowanie absencji

Kliknąć polecenie Dodaj.

Dodawanie planowanej absencji

W  górnej  części  wyświetlone  są  informacje  dotyczące  wybranego  pracownika  (nazwisko,  imię,  jednostka,
stanowisko).  Poniżej  znajdują  się  pola  edycyjne  umożliwiające  wprowadzanie  danych.  Niektóre  z tych  danych
wprowadzane są poprzez wybór odpowiednich opcji ze słownika, inne poprzez ręczne wpisywanie.

Użytkownik ma możliwość wprowadzania następujących danych:

o Rodzaj absencji - wybrać ze słownika,

o Data od - wpisać lub wybrać z kalendarza,
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o Data do - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Rok - pole liczbowe,

o Data rejestracji - wpisać lub wybrać z kalendarza.

Po wprowadzeniu danych należy zatwierdzić je poleceniem Akceptuj lub wycofać się wybierając Anuluj.

Poprawianie planu absencji

Aby poprawić plan absencji dla pracownika lub współpracownika, należy:

Otworzyć okno Dyscyplina pracy.

Przejść na zakładkę Planowanie absencji. Wybrać odpowiednią pozycję na liście.

Wykonać polecenie Popraw.

Zmienić dane.

Zatwierdzić zmiany poleceniem Akceptuj lub wycofać się wybierając Anuluj.

Usuwanie planu absencji

Aby poprawić plan absencji dla pracownika lub współpracownika, należy:

Otworzyć okno Dyscyplina pracy.

Przejść na zakładkę Planowanie absencji. Wybrać odpowiednią pozycję na liście.

Wykonać polecenie Usuń. Pojawi się okienko z pytaniem:

Komunikat o usuwaniu planu absencji

Odpowiedź TAK spowoduje usunięcie planu absencji, NIE anulowanie akcji.
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Absencje płac

Zakładka Absencje płac umożliwia obejrzenie absencji w takiej postaci, w jakiej są pobierane do rozliczenia na liście
płac.

Dyscyplina pracy, zakładka Absencje Płac

Filtry na tej zakładce działają tak samo, jak na zakładce Absencje, z wyjątkami:

zamiast Rodzaju absencji można filtrować Kategorię absencji,

wyświetlane są wszystkie anulowania, również te pochodzące z korekt.

Rejestr wstępny absencji

Na zakładce Rejestr wstępny absencji można wstępnie dodawać do rejestru niezatwierdzone absencje pracownika,
modyfikować i usuwać, analogicznie, jak w przypadku dodawania potwierdzonej absencji w  zakładce Absencje  (patrz
rozdział 3.10.1).
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Dyscyplina pracy – zakładka Rejestr wstępny absencji

Zatwierdzanie absencji z rejestru wstępnego

Aby absencja z rejestru wstępnego trafiła do zakładki Absencje, należy ją zatwierdzić.

Absencję z rejestru wstępnego można zatwierdzić dwoma sposobami:

wciskając przycisk Zatwierdź w zakładce Rejestr wstępny absencji pracownika.

wybierając odpowiednią opcję z menu aplikacji.

Aby zatwierdzić absencję znajdującą się w rejestrze wstępnym absencji, należy:

Otworzyć kartotekę pracowników.

Z menu aplikacji wybrać opcję Operacje -> Zatwierdzanie absencji z rejestru wstępnego.
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Zatwierdzanie absencji z rejestru wstępnego

W oknie Zatwierdzanie  absencji  z  rejestru  wstępnego  podświetlić  absencję i  w  celu  zatwierdzenia  wcisnąć
przycisk Zatwierdź. 
System wyświetli okno szczegółów wstępnej absencji.

Szczegóły absencji

Po opcjonalnym uzupełnieniu brakujących danych, należy zatwierdzić absencję przyciskiem Akceptuj.  
Zatwierdzona absencja w rejestrze wstępnym absencji pracownika otrzyma status „zatwierdzona” i wyświetli
się w zakładce Absencje.

W przypadku odrzucenia absencji wcisnąć przycisk Odrzuć. 
System wyświetli komunikat z prośbą o zatwierdzenie operacji odrzucenia absencji.
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Komunikat o odrzuceniu absencji

Po  zaakceptowaniu  operacji  odrzucenia  absencji,  absencja  w  rejestrze  wstępnym  absencji  pracownika
otrzyma status „odrzucona”.

Kartoteka pracownika – Dyscyplina pracy – Rejestr wstępny absencji

Zamknąć okno przyciskiem Zamknij.

Uwaga! Operacja Zatwierdzanie absencji z rejestru wstępnego nie ma charakteru kontekstowego, tzn. nie dotyczy
wybranego pracownika.
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Wnioski urlopowe

Na zakładce Wnioski  urlopowe  wyświetlane  są  złożone  przez  pracownika  poprzez  Portal  pracownika  wnioski   o
urlop. W tym miejscu operator kadr może wniosek zaakceptować bądź odrzucić.

Dyscyplina pracy - zakładka Wnioski urlopowe

W celu akceptacji, odrzucenia wniosku urlopowego z poziomu system Quatra Max należy:

Zaznaczyć wniosek do akceptacji,

Kliknąć ikonę Operacje ,

Zakładka Wnioski urlopowe - Akceptacja
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W polu Status wybrać odpowiednią opcję i kliknąć przycisk Akceptuj.

Obsługa kartoteki szkoleń

Kartoteka  szkoleń  udostępnia  funkcjonalność  związaną  z prowadzoną  przez  organizację ewidencją  szkoleń  swoich
pracowników.  Zarejestrowane  dane  umożliwiają  w dalszej  kolejności  efektywne  zarządzanie  personelem  poprzez
analizę pracowników uczestniczących  w wybranych  szkoleniach  (obowiązkowych  i dodatkowych),  a także  tworzenie
zestawień kosztowych dotyczących szkoleń w odniesieniu do zakładu pracy bądź pracownika.

Aby otworzyć Kartotekę szkoleń, należy wybrać z menu systemu funkcję Kartoteka szkoleń.

Kartoteka szkoleń

Kartoteka  zawiera  wykaz  wszystkich  zarejestrowanych  w bazie  szkoleń.  Każdy,  wyświetlany  rekord  kartoteki
opisany jest przez:

o Symbol rodzaju szkolenia,

o Symbol typu szkolenia,

o Symbol kategorii szkolenia,

o Nazwa rodzaju szkolenia,

o Nazwa typu szkolenia,

o Nazwa kategorii szkolenia,

o Data początku,

o Data zakończenia,

o Prowadzący.

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego  szkolenia  i jego  uczestników znajdują  się na  zakładkach  Szkolenie
i Uczestnicy.
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Ewidencja danych dotyczących szkoleń – szkolenie

Ewidencja danych dotyczących szkoleń - uczestnicy

Dodawanie nowych szkoleń

W celu rejestracji informacji dotyczących nowego szkolenia, należy:

Z menu Dane wybrać polecenie Dodaj (lub nacisnąć ikonę Dodaj).

Zostanie otwarte okno składające się z dwóch zakładek: Szkolenie i Uczestnicy. 

Wprowadzić dane na zakładce Szkolenie.
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Szkolenie - zakładka Szkolenia

W ramach zakładki Szkolenie system pozwala na wprowadzanie informacji w następujących polach:

o Rodzaj szkolenia - wybór ze słownika,

Słownik Rodzaj szkolenia

o Opis - krótki opis szkolenia. Pole tekstowe o długości 128 znaków,

o Początek szkolenia -  wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Koniec szkolenia - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Liczba godzin szkolenia - czas trwania szkolenia w godzinach,
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o Prowadzący szkolenie - pole tekstowe o długości 128 znaków,

o Data nabycia uprawnień - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data ważności uprawnień - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data obowiązywania umowy lojalnościowej - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Koszt jednostkowy szkolenia - pole liczbowe,

o Koszt zakładu- pole liczbowe,

o Koszt pracownika- pole liczbowe,

o Numer umowy o szkolenie - pole tekstowe o długości 128 znaków.

Wprowadzanie  danych  polega  na  wyborze  opcji  ze  słownika  w przypadku  rodzaju  szkolenia,  wyborze  dat
dotyczących  początku  i końca  szkolenia  oraz  ręcznym  wprowadzeniu  wybranych  danych  w przypadku  pozostałych
pól. 

Wprowadzić dane na zakładce Uczestnicy.

Zakładka  Uczestnicy  pozwala  na  przypisanie  uczestników  do  wybranego  szkolenia,  a także  na  wprowadzenie
indywidualnych warunków związanych ze szkoleniem - innych niż w ogólnym opisie szkolenia.

Szkolenie - zakładka Uczestnicy

Aby dodać uczestników należy kliknąć na ikonę Dodaj uczestników  (symbol kartki z gwiazdką w dolnej części
okna).  Otworzy  się  okno  Wybór  uczestników  szkolenia,  w którym  należy  wybrać  jednego  lub  wielu
pracowników  (przy  pomocy  klawiszy  CTRL  (zaznacza  kolejnych)  lub  SHIFT  (zaznacza  od-do))  a następnie
zaakceptować wybór poleceniem Wybierz.

Wybór Rezygnuj powoduje wycofanie się z operacji dodawania uczestników szkolenia. 

Po  akceptacji  wyboru  wszyscy  zaznaczeni  pracownicy  zostaną  dopisani  do  listy  uczestników  szkolenia.  O łącznej
liczbie uczestników przypisanych do danego szkolenia informuje komunikat Liczba uczestników szkolenia.

Aby  usunąć  wybranego  (podświetlonego)  pracownika  z listy,  należy  kliknąć  na  ikonę  Usuń  uczestników.  W celu
usunięcia (podświetlenia) kilku pracowników jednocześnie należy posłużyć się klawiszami CTRL lub SHIFT.

W  ramach  zarejestrowanych  danych  ogólnych  dotyczących  szkolenia  system  umożliwia  przypisanie  do  danego
pracownika warunków indywidualnych. W tym celu należy podświetlić  właściwego  pracownika  (jednego)  i kliknąć  na
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polecenie Inne warunki. Otworzy się okno Indywidualne warunki szkolenia.

Indywidualne warunki szkolenia

System  umożliwia  dla  wybranego  pracownika  (z  rozwijalnego  menu  wszystkich  uczestników  szkolenia)  nadanie
innych warunków dotyczących: 

o Daty nabycia uprawnień,

o Daty ważności uprawnień,

o Kosztu jednostkowego szkolenia,

o Kosztu zakładu,

o Kosztu pracownika,

o Numeru umowy o szkolenie,

o Daty obowiązywania umowy lojalnościowej.

Wprowadzenie  danych  indywidualnych  dla  innych  pracowników  nie  wymaga  wychodzenia  z okna
Indywidualne warunki szkolenia, lecz możliwe jest poprzez wybór pracownika z górnego rozwijalnego menu
lub  wybór  przy  pomocy  przycisków  nawigacyjnych  (od  lewej:  przejdź  do  pierwszego,  przejdź  do
poprzedniego, usuń pracownika z listy, przejdź do następnego, przejdź do ostatniego).

Aby  wprowadzone dane zostały  zapamiętane,  należy  wybrać  polecenie  Akceptuj,  w celu  rezygnacji  Anuluj.
Pracownicy, którym nadano indywidualne warunki szkolenia są oznaczeni w kolumnie Zmiana.

Aby nadać zaznaczonym pracownikom ponownie warunki ogólne szkolenia,  należy  wybrać  polecenie Ustaw
domyślne.

Wyjście z kartoteki Szkolenie – dodawanie bez zapamiętania zmian następuje poprzez polecenie Anuluj.

Operacje na wprowadzonych szkoleniach

Poprawianie i uzupełnianie informacji dotyczących szkoleń

W celu poprawy lub uzupełnienia informacji związanych z wybranym (podświetlonym) szkoleniem, należy:

Wybrać z menu Dane opcję Popraw (lub nacisnąć przycisk Popraw na pasku ikon).

Wprowadzić pożądane zmiany.

Zatwierdzić zmiany poleceniem Akceptuj. W celu rezygnacji należy wybrać Anuluj.

Usuwanie szkoleń

Aby usunąć wszystkie dane związane z wybranym (podświetlonym) szkoleniem, należy:

Wybrać z menu Dane opcję Usuń.
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Wybrać Tak w ostrzeżeniu Czy chcesz usunąć wybraną pozycję? Wybór Nie  spowoduje powrót  do  kartoteki
szkoleń bez usuwania danych.

Okno potwierdzenia usunięcia wybranej pozycji

Odświeżanie danych

W celu  uzyskania  aktualnego  stanu  zapisanych  w Kartotece  szkoleń  danych  należy  wybrać  z menu  Widok  opcję
Odśwież. Użycie tej opcji jest wskazane np. w przypadku jednoczesnej pracy kilku użytkowników w Kartotece szkoleń.

Drukowanie listy szkoleń

W  celu  sporządzenia  wydruku  danych  z Kartoteki  szkoleń  należy  wybrać  z menu  Dane  opcję  Drukuj  (lub  ikona
Drukuj).

Po  otwarciu  się okna  Wydruk  tabeli  – kartoteka szkoleń  użytkownik  ma możliwość  zawarcia  komentarza  w polu
Opis wydruku, wybrania (zaznaczenia) potrzebnych kolumn (opcjonalnie zaznacz  lub  odznacz  wszystkie),  ustawienia
parametrów wydruku (Ustawienia wydruku), wydrukowania raportu poleceniem  Drukuj  lub  wycofania  się z operacji
drukowania poleceniem Anuluj.

Ankietowanie szkoleń

Aby przeprowadzić ankietę na temat szkolenia, należy:

W oknie Kartoteka szkoleń wybrać szkolenie.

Z menu wybrać pozycję Operacje  Ankietuj szkolenie.

Ankiety
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Obsługa dokumentów zgłoszeniowych ZUS ubezpieczonych

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS generowane są w formacie xml, akceptowanym przez nową wersję programu  Płatnik.
W celu wygenerowania pliku deklaracji zgłoszeniowej wykorzystano mechanizm definiowanych raportów. Utworzenie
pliku  xml  odbywa  się  w  definiowanym  raporcie,  w  którym  wywoływane  są  poszczególne  definiowane  funkcje
odpowiedzialne za  utworzenie fragmentu  pliku  wynikowego  będącego  odrębną  deklaracją  zgłoszeniową.  Wszystkie
zaznaczone do wygenerowania deklaracje znajdą się w jednym pliku wynikowym, podział na poszczególne deklaracje
dokonuje  się  poprzez  ustawienie  odpowiednich  znaczników  w  pliku  wynikowym  (postać  pliku  wynikowego  oraz
format zawartych w nim danych zgodne są ze specyfikacją dostarczoną przez ZUS).

Zarówno  definiowane  raporty,  jak  i  definiowane  funkcje  odpowiedzialne  za  utworzenie  deklaracji  ZUS
dystrybuowane  są  jako  raporty  i  funkcje  wbudowane,  dodawane  do  systemu  podczas  aktualizacji.  Tworzenie
deklaracji  realizowane  jest  poprzez  wywołanie  raportu  o  nazwie  Deklaracje  zgłoszeniowe  i  symbolu
ZUS_DeklaracjeZglosz. Zdefiniowany raport znajduje się w grupie „ZUS – deklaracje” w kartotece definiowanych  grup
raportów modułu Personel.

Definiowanie grupy  raportów,  dotyczącej  obsługi  deklaracji  ZUS,  dostępne  jest  z  poziomu  kartoteki  Definiowane

grupy raportów (Personel), dostępnej z menu głównego aplikacji: Raporty  Definiowane grupy raportów (Personel).

 Definiowane grupy raportów

Grupa raportów ZUS - deklaracje

Definiowanie funkcji modułu, dotyczących obsługi deklaracji zgłoszeniowych ZUS, dostępne jest z poziomu kartoteki

Definiowanie funkcji (Personel), dostępnej z menu głównego aplikacji: Raporty  Definiowanie funkcji (Personel).
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Definiowanie funkcji (Personel)

Generowanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS

W celu wygenerowania dokumentów zgłoszenia ubezpieczonych ZUS, należy:

Z  menu  systemu  wybrać  opcję  Personel   Dokumenty  zgłoszeniowe  ubezpieczonych  (ZUS),  po  czym
otworzy się okno Deklaracje zgłoszeniowe ZUS.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS

Zawartość  kartoteki  aktualizuje  się  automatycznie  zgodnie  z danymi  wprowadzonymi  w kartotece  osobowej
pracowników/współpracowników. Nie ma więc możliwości ręcznego dodawania rekordów do kartoteki.

Okno kartoteki posiada wbudowane filtry:

Filtr na status personelu:

o Pracownicy,

o Współpracownicy.

Filtr na rodzaj osób:

o Personel,
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o Członkowie rodziny.

Filtr na status danych osoby:

o Do zarejestrowania,

o Do zmiany,

o Do korekty,

o Do wyrejestrowania,

o Utrata / nabycie praw,

o Dowolny.

Filtr na osoby podlegające wygenerowaniu deklaracji ZSWA:

o Wyświetl - wyświetla dane zgodne z wartością pola Status i ZSWA,

o Nie wyświetlaj - wyświetla dane tylko zgodne z wartością pola Status,

o Tylko  ZSWA  -  wyświetla  dane  tylko  do  ZSWA  (wyświetlą  się  wyłącznie  pracownicy,  dla  których
spełniony jest warunek pobrania danych do deklaracji ZSWA - zaznaczone pole "Generować  ZSWA")
ustawiając  pola  Personel  na  Pracownicy,  Rodzaj  osób  na  Personel,  ustawia  wszystkie  pola  oprócz
Prac. do ZSWA jako nieaktywne. Ponadto na oknie Generowanie deklaracji zgłoszeniowych pozostaje
zaznaczone tylko pole ZSWA, reszta pól wyboru deklaracji jest nieaktywna.

Wybrać odpowiednich pracowników/współpracowników.

Z menu Operacje wybrać polecenie Generuj. Otworzy się okno Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS.

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS

System informuje o liczbie wybranych pracowników do wygenerowania deklaracji. 

Zaznaczyć, jakie deklaracje mają zostać wygenerowane (ZUA, ZWUA, ZCNA, ZZA, ZIUA, ZSWA).

Dla deklaracji ZSWA określić przedział dat.

Zdecydować,  czy  system  ma  dokonać  aktualizacji  statusu  ZUS  (pole  <Aktualizuj  status  ZUS>)  –  jeżeli
zaznaczona  jest  opcja  „Tak”,  po  utworzeniu  deklaracji  z  danymi  osoby  ubezpieczonej,  status  ZUS
zarejestrowany  w  systemie  dla  osoby  zostanie  zaktualizowany.  Możliwe  jest  zapamiętanie  stanu  pola
„Aktualizuj  status  ZUS”  dla  operatora”.  W  tym  celu  należy  kliknąć  prawym  klawiszem  myszy  na  etykiecie
pola, a następnie wybrać z wyświetlonego menu operację Zapisz stan.
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Zapisanie stanu pola "Aktualizuj
status ZUS"

Wprowadzić Datę wypełnienia i nadania (domyślnie podpowiada się data bieżąca).

Określić Ścieżkę (miejsce na dysku), w której zostanie zapisany plik z rozszerzeniem .xml rozpoznawalny przez
program Płatnik.

Zdecydować, czy wyświetlić treść pliku (pole "Wyświetlić treść  pliku  (dotyczy  plików xml)")  -  jeżeli  pole jest
zaznaczone,  po  wykonaniu  raportu  w  oknie  przeglądu  wyświetlony  zostanie  plik  wynikowy,  który  można
wydrukować  lub  zapisać  na  dysku,  jeżeli  pole nie zostanie zaznaczone po  wykonaniu  raportu  plik  zostanie
zapisany na dysku we wskazanej w polu "Ścieżka" lokalizacji.

Zatwierdzić operację poprzez Akceptuj (lub wycofać się poprzez Anuluj).

Uwaga! Deklaracje zgłoszeniowe generowane są z dokładnością do identyfikatora etatu pracownika lub
identyfikatora umowy współpracownika. Ze względu na obowiązujący format deklaracji zgłoszeniowych, jeżeli
ubezpieczona osoba, dla której generowana jest deklaracja zarejestrowana jest na kilku etatach lub umowach,
generowana jest osobna deklaracja dla każdego z etatów lub umów. Jeżeli osoba ma kilka etatów lub umów
zarejestrowanych w różnych jednostkach samodzielnych, dla każdej jednostki (płatnika) generowana jest także
osobna deklaracja zawierająca dane właściwego płatnika.

Uwaga! Podczas generowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS nie są wymagane wypełnione pola: NIP, numer i
rodzaj dokumentu tożsamości oraz data urodzenia ubezpieczonego pracownika. W przypadku generowania
deklaracji zgłoszeniowej ZUA i ZZA, dla pracowników posiadających obywatelstwo inne niż polskie, nie jest
wymagany PESEL.

Uwaga! W przypadku deklaracji ZUA uwzględniono etat pracownika podczas pobierania danych dotyczących
okresów pracy w warunkach szczególnych (blok X deklaracji). Dane pobierane są z dokładnością do etatu
pracownika, dla którego generowana jest deklaracja zgłoszeniowa.

Uwaga! W przypadku deklaracji ZCNA (informacje o członkach rodziny ubezpieczonej osoby) nie ma konieczności
generowania osobnej deklaracji dla wszystkich płatników. Wystarczające jest utworzenie deklaracji dla jednego,
wybranego płatnika. Aby umożliwić określenie, dla jakiego płatnika mają być generowane dane do deklaracji ZCNA,
system przed utworzeniem deklaracji umożliwia wybór płatnika deklaracji, w przypadku osób, które mają
zarejestrowane etaty w kilku jednostkach samodzielnych (dla kilku płatników).

Jeżeli dla członka rodziny zarejestrowano osobny adres, to do deklaracji przenoszone są dane pobrane dla  członka
rodziny.  Jeżeli  dla  członka  rodziny  nie  zdefiniowano  odrębnego  adresu,  to  do  danych  adresowych  na  deklaracji
wprowadzane są dane adresu pracownika. Dane adresowe pobierane są na datę bieżącą w kolejności:  adres domyślny,
adres zameldowania, adres zamieszkania, adres korespondencyjny.

Uwaga! Podczas generowania deklaracji zgłoszeniowej ZUS typu ZSWA, gdy pracownik zatrudniony jest na więcej
niż jednym etacie, dane: Kod tytułu ubezpieczenia pracownika, Kod prawa do emerytury, Kod niepełnosprawności,
pobierane są z etatu głównego. Natomiast dane dotyczące okresów pracy w warunkach szczególnych pobierane są
dla co najwyżej czterech etatów, dla których znaleziono najbardziej aktualne okresy.

Po  akceptacji  wszystkie zaznaczone deklaracje dla  wybranych  pracowników zostaną  wygenerowane i zapisane we
wskazanym przez użytkownika miejscu. Pojawi się komunikat o liczbie poprawnie wygenerowanych deklaracji.
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Komunikat o liczbie wygenerowanych deklaracji

Wygenerowane deklaracje są gotowe do eksportu do programu Płatnika.

W przypadku błędów podczas generowania deklaracji, system wyświetli stosowny komunikat.

Komunikat o błędach podczas generowania deklaracji

Po  naciśnięciu  przycisku  Tak  w  odpowiedzi  na  pytanie:  Czy  wyświetlić  raport  zawierający  listę  błędów?,  system
wyświetli raport zawierający listę błędów, z wyszczególnieniem, dla której deklaracji, dla  którego  płatnika  i  dla  jakiej
osoby ubezpieczonej  wystąpił  błąd.  W raporcie błędów zamieszczona  zostanie także informacja  o  przyczynie błędu.
Jeżeli  błąd  wystąpi  dla  wszystkich  deklaracji,  wszystkich  płatników  i  wszystkich  osób  operacja  tworzenia  deklaracji
zostanie  przerwane.  Natomiast,  jeżeli  pobrane  dane  będą  prawidłowe  dla  przynajmniej  jednego  płatnika,  jednej
deklaracji i jednej osoby ubezpieczonej po wyświetleniu raportu błędów,  operacja  będzie kontynuowana i  deklaracja
zostanie utworzona. Wygenerowana deklaracja zawierać będzie tylko  dane,  dla  których  nie wystąpiły  błędy  podczas
pobierania danych do deklaracji.

Raport o błędach podczas generowania deklaracji

Niezależnie  od  wyświetlenia  raportu  o  błędach,  system  wyświetli  informację,  które  deklaracje  nie  zostały
wygenerowane.
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Informacja o niewygenerowanych deklaracjach

Obsługa kalendarza pracy

Kalendarz pracy jest jednym z podstawowych parametrów określających warunki pracy zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę. Definiowanie kalendarzy pracy odbywa się poprzez wybranie z menu pozycji Kalendarz pracy.

Uwaga! Zmiany  wykonywane na kalendarzach pracy i pozycjach kalendarzy pracy (dodawanie, poprawianie,
zmiana statusu kalendarza oraz dodawanie i poprawianie pozycji kalendarzy) są zapisywane do historii operacji.

Kalendarz pracy

Kalendarz pracy określa zaplanowany czas pracy pracownika lub grupy pracowników. Na jego podstawie:

wyznaczany jest nominał dni roboczych w miesiącu,

wyliczane są dni robocze absencji,

rozliczane są absencje,

wykorzystanie limitów urlopowych,

wyliczanych jest wiele składników płacowych.

W  pierwszym  etapie  prac  należy  dla  określonych  pracowników  założyć  kalendarze  pracy.  Jest  to  operacja
„jednorazowa”.

Kalendarze pracy dzielimy na:

Kalendarze  zmianowe.  Definiowanie  tych  kalendarzy  oparte  jest  na  cyklach  zmianowych.  Wśród  nich
wyróżniamy:

o Kalendarz zmianowy - kalendarz podstawowy, który można zastosować dla wielu pracowników,
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o Kalendarz uniwersalny grupowy -  kalendarz, który można zastosować dla wielu pracowników,

o Kalendarz uniwersalny osobowy - kalendarz zmianowy dla pojedynczego pracownika,

Kalendarze  godzinowe.  Definiowanie  tych  kalendarzy  oparte  jest  na  cyklach  godzinowych.Wśród  nich
wyróżniamy: 

o Kalendarz godzinowy osobowy - kalendarz godzinowy dla pojedynczego pracownika,

o Kalendarz godzinowy  grupowy - kalendarz godzinowy dla wielu pracowników,

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

Symbol - pole tekstowe o długości 10 znaków,

Nazwa - nazwa kalendarza, pole tekstowe o długości 30 znaków,

Rodzaj - wybór pozycji z listy rozwijanej,

Kalendarz bazowy - wybór pozycji z listy rozwijanej, dostępny tylko dla niektórych rodzajów kalendarzy.
Jeśli  kalendarz  bazowy  zostanie  określony,  to  limity  urlopów  oraz  kwalifikacja  dni  (Robocze,
Kalendarzowe) do absencji urlopowych będą wyznaczane na podstawie tego kalendarza.  Jeśli  kalendarz
bazowy  nie  zostanie  określony,  to  limity  urlopów  i  kwalifikacja  dni  absencji  urlopowych  będą
wyznaczane  na  podstawie  kalendarza  określonego  w  parametrach  konfiguracyjnych  (Parametry
konfiguracyjne ›  Moduł Personel: parametr KalendarzStandardowy),

Sposób wyliczania normy  -  pole jest  aktywne do  zmiany  tylko  dla  kalendarzy  osobowych  (godzinowy
osobowy, uniwersalny osobowy). Pole umożliwia wybór sposobu wyznaczania normy godzin dnia pracy
w Harmonogramie pracy. Jeżeli w polu wybrana jest wartość "Standardowy", norma wyliczana jest jako
nominalna  liczba  godzin  pracy  w  dniu  wynikająca  z  podstawy  wymiaru,  wymiaru  etatu  lub/i  stopnia
niepełnosprawności  pracownika.  Natomiast,  jeżeli  w  polu  wybrano  wartość  "Suma  wprowadzonych
godzin  w  okresie",  norma  liczona  jest  jako  faktyczna  liczba  godzin  pracy  zaplanowanych  w  danym
kalendarzu  pracy.  Zarówno  w  pierwszym,  jak  i  drugim  przypadku  nominalna  liczba  godzin  pracy
pomniejszana jest o godziny absencji.

Uwaga! Wyznaczanie normy czasu pracy dla osób ze zdefiniowanym stopniem niepełnosprawności uwzględnia
informację o dostarczeniu przez pracownika zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy
czasu pracy.
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Edycja kalendarza pracy

Dodawanie nowego kalendarza pracy

Tworzenie nowego kalendarza zmianowego

Tworzenie nowego kalendarza osobowego
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Tworzenie kalendarza zmianowego

Aby zdefiniować nowy kalendarz pracy zmianowy , należy:

Wybrać z menu Dane  Dodaj.

Kalendarz pracy - dodawanie

Wypełnić pola:

o Symbol – inicjały pracownika np. HT,

o Nazwa – nazwisko i imię bez spacji, np. HubertTomaszewski,

o Rodzaj – rodzaj kalendarza pracy wybierany z listy rozwijanej:

kalendarz zmianowy – niedostępne pola: Kalendarz bazowy, Sposób wyliczania normy,

kalendarz uniwersalny grupowy – niedostępne pola: Kalendarz bazowy, Sposób wyliczania normy,

kalendarz uniwersalny osobowy,

o Kalendarz bazowy - wybór pozycji ze słownika,

Wcisnąć przycisk Zapisz. 

Przejść na zakładkę Definiowanie.

Uwaga! W celu automatycznego wypełnienia godzin należy skorzystać z opcji Zastosuj cykl w kartotece Kalendarz
pracy, patrz rozdział: Zastosowanie cyklu zmian w definicji kalendarza.



382 Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Kalendarz pracy – edycja - definiowanie

Wybrać miesiąc – domyślnie wybrany jest miesiąc bieżący.

Wcisnąć przycisk Popraw.

Wybranie przycisku Użyj wzorca (ustawia domyślny typ dnia (R,W) pomijając słownik świąt).

Wygląd kalendarza dla miesiąca po użyciu przycisku Użyj wzorca

Dla każdego dnia wybranego miesiąca wybrać rodzaj dnia: R - roboczy, W – wolny, S - święto.
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Dla wybranego dnia miesiąca wybrać Rodzaj zmiany.

Wybór zmiany

Wcisnąć przycisk Zapisz (zapisuje tylko aktualnie zdefiniowany miesiąc).

Wcisnąć  przycisk  Zatwierdzenie,  aby  zatwierdzić  kalendarz,  ewentualnie  można  to  zrobić  później  –  patrz
rozdział Zatwierdzenie kalendarza.

Uwaga! W przypadku indywidualnych kalendarzy zalecane jest, aby nie generować kalendarzy na okres dłuższy
niż jeden miesiąc.

Wcisnąć przycisk Akceptuj – spowoduje to zapisanie definicji całego kalendarza.

Zastosowanie cyklu zmian w definicji kalendarza

Mechanizm  definiowania  kalendarzy  pracy  na  podstawie  cykli  zmian  umożliwia  szybkie  tworzenie  dużej  ilości
kalendarzy pracy. Podczas generowania kalendarza z wykorzystaniem cyklu system uwzględnia typy dni określone w
kalendarzu standardowym.

Do  obsługi  definiowania  kalendarzy  pracy  na  podstawie  cykli  stworzono  dwa  słowniki:  Kalendarz  pracy:  cykle,
Kalendarz pracy: święta oraz operację Zastosuj cykl w Kalendarzu pracy.

Aby zastosować cykl, należy:

Zaznaczyć odpowiedni kalendarz pracy lub kilka kalendarzy, a następnie wybrać polecenie Operacje  Zastosuj
 cykl.

Zastosowanie cyklu

W oknie Zastosowanie cykli wcisnąć ikonę słownika przy polu Cykl kalendarza.
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Zastosowanie cyklu - wybór cyklu

Wybrać odpowiednią pozycję ze słownika Cykl kalendarza - cykl, według którego będą generowane kalendarze.
Tworzenie nowego cyklu opisano w rozdziale Definiowanie nowego cyklu kalendarza.

Słownik cykli kalendarza

Ważne! Dla typu kalendarza należy użyć zgodnego cyklu. Użycie nieodpowiedniego cyklu spowoduje pojawienie się
 komunikatu, np.:

Błąd wyboru cyklu kalendarza

W polu Dzień w cyklu wskazać, od którego dnia cyklu ma się rozpocząć generowanie.

Wskazać daty, pomiędzy którymi ma zostać wygenerowany kalendarz.
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Zastosowanie cykli

Wcisnąć przycisk Zastosuj.

W oknie Kalendarze  do  zastosowania cyklu  zaznaczyć  kalendarze,  dla  których  ma zostać  zastosowany  cykl  i
wcisnąć przycisk Akceptuj.

Kalendarze do zastosowania cyklu

System wygeneruje komunikat.

Informacja o zakończeniu generowania
kalendarza

Wcisnąć przycisk OK.

Uwaga! Możliwe, a w niektórych przypadkach konieczne, jest modyfikowanie przez operatora indywidualnego
kalendarza pracy stworzonego z wykorzystaniem cyklu kalendarza.
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Tworzenie kalendarza godzinowego

Aby zdefiniować nowy kalendarz pracy osobowy , należy:

Wybrać z menu Dane  Dodaj.

Kalendarz pracy – edycja - nagłówek

Wypełnić pola:

o Symbol – inicjały pracownika np. HT,

o Nazwa – nazwisko i imię bez spacji, np. HubertTomaszewski,

o Rodzaj – rodzaj kalendarza pracy wybierany z listy rozwijanej:

kalendarz uniwersalny grupowy – niedostępne pola: Kalendarz bazowy, Sposób wyliczania normy,

kalendarz zmianowy – niedostępne pola: Kalendarz bazowy, Sposób wyliczania normy,

kalendarz godzinowy osobowy,

kalendarz uniwersalny osobowy,

kalendarz godzinowy grupowy - niedostępne pole: "Sposób wyliczania normy"

o Kalendarz bazowy - wybór pozycji ze słownika,
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Słownik Kalendarz pracy

o Sposób wyliczania normy - standardowy, suma wprowadzonych godzin w okresie.

Wcisnąć przycisk Zapisz. 

Obsługa harmonogramu pracy

Edycja  osobowych  kalendarzy  pracy  możliwa  jest  również  w oknie  Harmonogram  pracy.  W tym  miejscu
prezentowane są  dodatkowe informacje  dotyczące  czasu  pracy  pracowników  z całego  okresu  rozliczeniowego,  tzn.
norma z bieżącego miesiąca, narastająco w okresie, czas przepracowany,  różnice pomiędzy  czasem  przepracowanym
i normą, saldo, informacja o ewentualnych absencjach pracownika.

Harmonogram pracy

Soboty, niedziele i święta oraz dni wolne za pracę w soboty, niedziele i święta oznaczone są kolorami definiowanymi
przez użytkownika.

W oknie Harmonogram  pracy  zapewniono  standardową obsługę tabeli  poprzez  umożliwienie  ukrywania  kolumn,
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zmianę  pozycji  kolumn,  zapisywanie  ustawień.  Funkcjonalność  Harmonogramu  pracy  sterowana  jest  parametrem
wdrożeniowca "tmpCzyWyswWszystkieKolWHarmPracy".

Uwaga! W przypadku wyliczanych wartości w kolumnach Harmonogramu pracy zastosowane zostało
zaokrąglenie „w górę” do pełnych minut (w przypadku niecałkowitych wartości sekund przepracowanego czasu).

Kartoteka posiada wbudowane filtry:

Filtr na typ kalendarza:

o Kalendarz godzinowy osobowy,

o Kalendarz standardowy osobowy.

Filtr wg lat:

o Rok rozliczeniowy,

o Miesiąc.

Kartoteka umożliwia sortowanie i pozycjonowanie po następujących kolumnach:

o Kalendarz,

o Nazwisko,

o Numer akt.

W przypadku  kalendarza  godzinowego  osobowego  informacje dotyczące pracownika  prezentowane są  w czterech
wierszach:

o W pierwszym wierszu planowana godzina rozpoczęcia pracy.

o W drugim wierszu godzina zakończenia pracy.

o W trzecim wierszu wyliczany jest czas pracy.

o W czwartym wierszu pojawiają się symbole absencji zarejestrowanych w dyscyplinie pracy pracownika.

Wiersze trzeci i czwarty są nieedytowalne.

W przypadku kalendarza standardowego osobowego  informacje dotyczące pracownika  prezentowane są  w dwóch
wierszach:

o W pierwszym wierszu symbol zmiany.

o W drugim wierszu symbole absencji zarejestrowanych w dyscyplinie pracy pracownika.

Wiersz drugi jest nieedytowalny.

Uwaga! Jeżeli nastąpi zmiana na harmonogramie pracy, to ta zmiana przeniesie się do kalendarza pracy. W
przypadku, gdy na harmonogramie zostanie dokonana zmiana zerująca godziny pracy i/lub numer zmiany, typ dnia
zostanie zmieniony na wolny i odwrotnie, jeśli zmieniony zostanie dzień z typem wolny (zostanie dodana zmiana lub
wprowadzone godziny na harmonogramie), typ dnia zostanie zmieniony na roboczy.

W oknie Harmonogram pracy możliwa jest edycja osobowych kalendarzy pracy (godzinowych i standardowych).

Aby otworzyć harmonogram pracy, należy z menu wybrać pozycję Harmonogram pracy.



389Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Harmonogram pracy

Uwaga! Nadpisywanie zmian w Harmonogramie pracy w przypadku, gdy dwóch lub więcej operatorów modyfikuje
dane harmonogramu pracy w tym samym roku i miesiącu dla różnych etatów / kalendarzy pracy jest
wyeliminowane.

Uwaga! Istnieje możliwość wprowadzania w pozycjach harmonogramu pracy informacji o stanowisku pracy
obowiązującym pracownika w danym dniu. W tym celu należy ustawić parametr konfiguracyjny modułu KADRY –
KonfigHarmonogramPracy w następujący sposób: zaznaczyć pole „Czy prezentować skrócony opis dnia” oraz wpisać
odpowiednią wartość w polu „Długość wprowadzonego tekstu” (Rysunek 458). W harmonogramie pojawi się
dodatkowy wiersz do edycji przez użytkownika.

Kalendarz godzinowy osobowy

Aby zdefiniować kalendarz pracy pracownika według kalendarza godzinowego, należy:

W oknie Harmonogram pracy wybrać miesiąc i rok, dla których ma zostać zdefiniowany kalendarz.

Z listy rozwijalnej Typ wybrać Kalendarz godzinowy osobowy.

Wybrać pracownika.

Dla  poszczególnych  dni  miesiąca  wypełnić  godziny  rozpoczęcia  (pierwszy  wiersz)  i zakończenia  pracy  (drugi
wiersz).
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Edycja kalendarza godzinowego osobowego

Wcisnąć ikonę Zapisz harmonogram pracy.

Kalendarz standardowy osobowy

Aby zdefiniować kalendarz pracy pracownika według kalendarza standardowego (uniwersalnego), należy:

W oknie Harmonogram pracy wybrać miesiąc i rok, dla których ma zostać zdefiniowany kalendarz.

Z listy rozwijalnej Typ wybrać Kalendarz standardowy osobowy.

Wybrać pracownika, dla którego w umowie o pracę zdefiniowano kalendarz uniwersalny osobowy.

Dla poszczególnych dni miesiąca wybrać z listy rozwijalnej symbol zmiany (pierwszy wiersz).

Edycja kalendarza standardowego osobowego

Wcisnąć ikonę Zapisz harmonogram pracy.
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Sprawdzenie poprawności definicji kalendarza

Aby  sprawdzić,  czy  zdefiniowany  kalendarz  godzinowy  osobowy  jest  zgodny  z wytycznymi  i normami  kodeksu
pracy, należy:

W oknie Harmonogram  pracy  wybrać  pracownika,  dla  którego  ma  zostać  sprawdzona  poprawność  definicji
kalendarza.

Wybrać  z menu  pozycję  Operacje   Sprawdź.  Zostanie  uruchomiona  zdefiniowana  formuła  sprawdzająca
poprawność definicji kalendarza z wytycznymi kodeksu pracy.

Zatwierdzenie kalendarza

Aby zatwierdzić zdefiniowany kalendarz pracy, należy:

W oknie Harmonogram pracy wybrać pracownika, którego kalendarz ma zostać zatwierdzony.

Wybrać z menu pozycję Operacje   Zatwierdzenie  kalendarza.  Zaznaczony  kalendarz  zostanie zatwierdzony
i nie będzie możliwa już jego edycja. System wyświetli odpowiedni komunikat.

Informacja o zmianie statusu kalendarza pracy

Anulowanie zatwierdzenia kalendarza

Aby anulować zatwierdzenie zdefiniowanego kalendarza pracy, należy:

W oknie Harmonogram pracy wybrać pracownika, którego ma zostać anulowane zatwierdzenie kalendarza.

Wybrać  z menu  pozycję  Operacje   Anulowanie  zatwierdzenia  kalendarza.  Zaznaczony  kalendarz  zostanie
ponownie otwarty do edycji.

Blokowanie kalendarzy pracy

System  umożliwia  blokowanie  kalendarzy  pracy  przez  operatora  modyfikującego  dane  harmonogramu  pracy.
Blokowanie kalendarzy ma na celu uniemożliwienie równoczesnego modyfikowania harmonogramu pracy przez kliku
operatorów, co w konsekwencji ma zapewnić  spójność  modyfikowanych  i  prezentowanych  w harmonogramie pracy
danych. 

O  tym,  czy  dostępna  jest  obsługa  blokowania  kalendarzy  pracy  dla  operatora  decyduje  ustawienie  parametru
konfiguracyjnego KonfigHarmonogramPracy modułu KADRY. Obsługa blokowania  kalendarzy  przez  operatora  będzie
włączona  tylko  w  przypadku,  gdy  na  oknie  parametru  konfiguracyjnego  zaznaczone  zostanie  pole Czy  blokować
kalendarze  pracy  dla  operatora? Okno  parametru  konfiguracyjnego  z  ustawionymi  polami  przedstawiono  na
poniższym rysunku:
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Poprawianie parametru konfiguracyjnego KonfigHarmonogramPracy

Dzięki  blokowaniu  kalendarzy  pracy,  dane  będzie  mógł  modyfikować  jeden  operator.  Pozostali  operatorzy  przy
próbie modyfikacji  danych  harmonogramu  będą  każdorazowo  informowani  o  fakcie zablokowania  kalendarzy  przez
innego operatora. Wyświetlony zostanie poniższy komunikat:

Komunikat informujący o zablokowaniu harmonogramu przez innego operatora

Po  wybraniu  opcji Drukuj w  oknie  komunikatu  wyświetlony  zostanie  standardowy  raport  błędów,  zawierający
szczegółowe informacje dotyczące kalendarzy zablokowanych przez operatora.  W tabeli  raportu  prezentowane będą
informacje o tym, który operator blokuje dany kalendarz. Przykładowy podgląd raportu przedstawiono poniżej:

 Podgląd raportu

Po wyświetleniu okna komunikatu i/lub raportu błędów okno Harmonogram pracy nie zostanie otwarte.

W  szczególnej  sytuacji,  w  której  ten  sam  operator  będzie  próbował  modyfikować  zablokowane  przez  siebie
kalendarze (np.  ponowne uruchomienie okna  harmonogramu  pracy)  zostanie o  tym  fakcie poinformowany,  a  dane
harmonogramu udostępnione zostaną mu wyłącznie w trybie przeglądu. 
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Komunikat o modyfikowaniu harmonogramu przez zalogowanego operatora

Po wyświetleniu okna komunikatu harmonogram pracy zostanie otwarty w trybie przeglądu (bez możliwości edycji
danych).

Zwolnienie  kalendarzy  przez  operatora,  czyli  udostępnienie  ich  do  edycji  innym  operatorom,  wykonuje  się  w
momencie zamknięcia okna harmonogramu pracy.

Uwaga! Możliwa jest sytuacja, w której operatorzy będą równocześnie modyfikować harmonogramy pracy, ale
tylko wtedy, gdy w harmonogramie prezentowane będą różne kalendarze (np. operatorzy mają uprawnienia do
różnych jednostek i dostęp wyłącznie do danych z tych jednostek, nie widzą wtedy wzajemnie obsługiwanych przez
siebie kalendarzy, dlatego każdy z nich może modyfikować widoczne dla siebie kalendarze). Jeżeli natomiast dla
różnych operatorów na harmonogram pobrany zostanie chociaż jeden taki sam kalendarz, dane będą modyfikowane
wyłącznie przez operatora, który pierwszy pobrał dane i tym samym zablokował kalendarze.

Obsługa kartoteki BHP

Kartoteka prezentuje wykaz osób pobrany z kartoteki osobowej, z możliwością ewidencji danych BHP. W kartotece
znajdują się zakładki „Pracownicy” oraz „Współpracownicy” umożliwiające przełączanie widoków pomiędzy kartoteką
pracowników a współpracowników.

W Kartotece BHP  rejestrowane są  dane  antropometryczne pracowników i  współpracowników  oraz  informacje  o
wydanej odzieży BHP.

Wejście do kartoteki następuje poprzez wybór opcji Kartoteka BHP z głównego  menu  systemu.  Następnie ukazuje
się okno zawierające wykaz pracowników i współpracowników z przypisanymi danymi BHP.
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Kartoteka BHP

Uwaga! Uprawnienia PE_BHP_KARTBHP_PZ_PRAC i PE_BHP_KARTBHP_PZ_WSP modułu "BHP" umożliwiają
ograniczenie danych do zakładek "Pracownicy" i "Współpracownicy" kartoteki BHP. 
W tym celu należy odebrać operatorowi uprawnienie ogólne PE_BHP_KARTBHP_PZ i przydzielić mu jedno ze
szczegółowych uprawnień do kartoteki BHP pracowników lub współpracowników, wówczas na kartotece będzie
widoczna tylko ta zakładka jakie szczegółowe uprawnienie ma operator.

Kartoteka BHP pracownika składa sie z nastepujących podkartotek:

Dane personalne

Dane personalne  pobierane są z Kartoteki pracowników i Kartoteki współpracowników.
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Dane personalne
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Dane antropometryczne

Dane Antropometryczne

Odzież przysługująca

Podkartoteka  Odzież  przysługująca  prezentuje  listę  odzieży  przysługującej  danemu  pracownikowi  /
współpracownikowi.
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Odzież przysługująca

Odzież BHP pracownika

Podkartoteka Odzież BHP pracownika prezentuje listę artykułów wydanych pracownikowi. 

Istnieje  parametr  konfiguracyjny  modułu  BHP  o  nazwie  „SlowDefDostRozmiaryOdziezyBHP”,  który  umożliwia
obsługę słownika dla pola „Rozmiar” na załadkach „Odzież przysługująca” i „Odzież BHP pracownika” okna modyfikacji
danych BHP.

Parametr konfiguracyjny "SlowDefDostRozmiaryOdziezyBHP

Wskazanie w polu „Słownik” słownika  pozwala  na  zmianę sposobu  obsługi  pola  „Rozmiar”  na  zakładkach  „Odzież
przysługująca”  i  „Odzież  BHP  pracownika”  okna  modyfikacji  danych  BHP.  Jeżeli  określony  zostanie  słownik
definiowany  -  w  polu  „Rozmiar”  prezentowana  będzie  wartość  wybrana  ze  słownika.  Jeżeli  słownik  nie  zostanie
określony (puste pole)- do pola „Rozmiar” nie zostanie przypięty słownik i w pole będzie można wprowadzić dowolną
wartość. 
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 Odzież BHP pracownika – zakładka Odzież

Odzież BHP pracownika – zakładka Dokumenty
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Obsługa słownika Grupa odzieży roboczej

W  słowniku  Grupa  odzieży  roboczej  definiowane  są  grupy  odzieży  roboczej,  np.  z  podziałem  na  charakter
wykonywanej przez pracownika/współpracownika pracy.

Słownik Grupy odzieży roboczej

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

Symbol - pole tekstowe o długości 20 znaków,

Nazwa -  pole tekstowe o długości 128 znaków.
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Grupa odzieży roboczej – zakładka Dane podstawowe

Dodatkowo dla każdej grupy odzieży na zakładce Pozycje  przypisano elementy:

Grupa odzieży roboczej – zakładka Pozycje

o Odzież robocza - wybór ze słownika odzieży BHP,
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o Indeks artykułu - wypełniany automatycznie po wyborze pozycji ze słownika,

o Jednostka miary - wypełniana automatycznie po wyborze pozycji ze słownika,

o Przysługująca ilość – liczba odzieży w danej jednostce miary,

o Liczba miesięcy – liczba miesięcy użytkowania odzieży,

o Czy element odzieży podlega zwrotowi? – określa możliwość zwrotu odzieży,

o Typ – typ odzieży (Całoroczny, Letni, Zimowy).

Aby dodać do słownika nową grupę odzieży roboczej, należy:

W oknie słownika z menu Dane wybrać polecenie Dodaj.

Dodawanie grupy odzieży roboczej – zakładka Dane podstawowe

W zakładce Dane podstawowe wypełnić następujące pola:

o Symbol - pole tekstowe o długości 20 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości 128 znaków,

Wcisnąć przycisk Zapisz.

Przejść do zakładki Pozycje.
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Dodawanie grupy odzieży roboczej – zakładka Pozycje

Aby przypisać pozycje do grupy odzieży roboczej, należy wcisnąć przycisk Dodaj i wypełnić następujące pola:

o Odzież robocza - wybrać ze słownika odzież, która zostanie przypisana  do  danej  grupy.  Automatycznie
zostaną wypełnione pola "Indeks artykułu" oraz "Jednostka miary",

Odzież BHP

o Przysługująca ilość – wpisać liczbę odzieży w danej jednostce miary,

o Liczba miesięcy – wpisać liczbę miesięcy użytkowania odzieży,
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o Czy element odzieży podlega zwrotowi? – zaznaczyć checkbox, jeśli istnieje możliwość zwrotu odzieży,

o Typ – wybrać z listy odpowiedni typ odzieży.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Aby poprawić pozycję słownika Grupa odzieży roboczej, należy:

Wybrać pozycję grupy odzieży, której dane należy poprawić.

Wybrać przycisk Popraw.

Poprawić pożądane dane.

Przyciskiem Akceptuj zapisać zmienione dane.

Aby usunąć pozycję słownika Grupa odzieży roboczej, należy:

Wybrać pozycję grupy odzieży, którą należy usunąć.

Wcisnąć przycisk Usuń.

Ponieważ  operacja  usunięcia  pozycji  ze słownika  jest  nieodwracalna,  system  poprosi  o potwierdzenie  tego
polecenia.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Obsługa słownika Odzież BHP

W słowniku Odzież BHP definiowana jest  odzież  robocza  dla  pracownika/współpracownika,  z  podziałem  na  grupy
odzieży  roboczej,  przy  czym  domyślnie widoczne są  tylko  te  pozycje  słownika,  które  są  przypisane  do  stanowiska
zajmowanego przez osobę, której dane BHP są edytowane. Po odznaczeniu pola "Odzież dla:  ", widoczne są wszystkie
rekordy słownika.

Słownik Odzież BHP

Aby dodać do słownika nową odzież BHP, należy:

W oknie słownika z menu Dane wybrać polecenie Dodaj.
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Dodawanie odzieży BHP – zakładka Odzież BHP

W zakładce Odzież BHP wypełnić następujące pola:

o Symbol - symbol odzieży. Pole tekstowe o długości 64 znaków,

o Opis – nazwa odzieży. Pole tekstowe o długości 200 znaków,

o Okres użytkowania - wybór ze słownika,

Słownik Okres użytkowania

o Indeks artykułu - wybór ze słownika.

Przejść do zakładki Odzież BHP dla struktury zatrudnienia.
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Dodawanie odzieży BHP – zakładka Odzież BHP dla struktury zatrudnienia

Aby przypisać odzież BHP do struktury zatrudnienia należy wcisnąć przycisk Dodaj i wypełnić następujące pola:

o Struktura zatr. - wybrać ze struktury zatrudnienia stanowisko, któremu zostanie przypisana dana odzież
BHP,

o Norma BHP – wybrać ze słownika.

Słownik Norma BHP

Aby poprawić pozycję słownika Odzież BHP, należy:

Wybrać odzież BHP, której dane należy poprawić

Wybrać polecenie Popraw.

Poprawić pożądane dane.

Poleceniem Akceptuj zapisać zmienione dane.

Aby usunąć pozycję słownika Odzież BHP, należy:
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Wybrać odzież BHP, której dane należy usunąć.

Wcisnąć przycisk Usuń.

Ponieważ  operacja  usunięcia  pozycji  ze  słownika  jest  nieodwracalna,  system  poprosi  o potwierdzenie  tego
polecenia.

Jeżeli  polecenie  ma  zostać  wykonane,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  należy  wybrać
przycisk Nie.

Edycja danych BHP pracownika/współpracownika

W celu edycji danych umieszczonych w Kartotece BHP, należy:

W oknie Kartoteki BHP z menu Dane wybrać polecenie Popraw.

Kartoteka BHP

Z podkartoteki rozwijanej należy wybrać Dane Antropometryczne.



407Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Dane Antropometryczne

Uzupełnić pola:

o Wzrost - pole typu liczba całkowita,

o Obwód pasa - pole typu liczba całkowita,

o Obwód klatki piersiowej - pole typu liczba całkowita,

o Obwód kołnierzyka -  pole typu liczba całkowita,

o Obwód głowy - pole typu liczba całkowita,

o Numer buta - pole typu liczba dziesiętna.

Z podkartoteki rozwijanej należy wybrać Odzież przysługująca.
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Odzież przysługująca pracownikowi

Przypisać  pracownikowi/współpracownikowi  grupę  odzieży  roboczej  otwierając  słownik  Grupa  odzieży
roboczej.

Grupa dzieży roboczej

Uwaga! Pracownikowi może zostać przypisana tylko jedna grupa odzieży roboczej.

Wprowadzić lub zmienić ilość danego rodzaju odzieży oraz rozmiar, wciskając przycisk Popraw.
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o Ilość - pole typu liczba całkowita,

o Rozmiar - pole typu liczba dziesiętna.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Z podkartoteki rozwijanej należy wybrać Odzież BHP pracownika/współpracownika.

Odzież BHP pracownika

Wybrać polecenie Dodaj, które uaktywni w dolnej części tabeli następujące pola:

Zakładka Odzież

o Odzież BHP - wartość wybrać ze słownika,

Ważne! System umożliwia wybór tylko odzieży BHP przypisanej do grupy odzieży przysługującej pracownikowi.

o Ilość wydana - pole typu liczba całkowita,

o Data wydania - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data ważności - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Rozmiar - pole tekstowe o długości 20 znaków,

o Kwota ekwiwalentu - jeśli dotyczy (pole typu liczba dziesiętna),

o Wypłacany ekwiwalent - oznaczenie, czy ekwiwalent ma być rozliczany na listach płac.

Zakładka Dokumenty

Zakładkę wypełniamy, gdy wybrano opcje kartoteki BHP powiązanej z obszarem Logistyka.
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Odzież BHP pracownika - Dokumenty

o Nr dokumentu wydania - dokument wydania wybrać z kartoteki,

o Data dokumentu wydania - pobierze się automatycznie z dokumentu wydania,

Uwaga! W przypadku modyfikacji danych dotyczących odzieży BHP osoby, możliwe jest także zarejestrowanie
danych dotyczących dokumentu zwrotu. Zwrot można zarejestrować tylko dla odzieży oznaczonej jako podlegająca
zwrotowi.

o Ilość zwrócona -  pole typu liczba całkowita,

o Data zwrotu - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Nr dokumentu zwrotu  - dokument przychodu wewnętrznego wybrać z kartoteki,

o Data dokumentu zwrotu - pobierze się automatycznie z dokumentu PW.

Edycję danych zakończyć przyciskiem Akceptuj.

Generowanie dokumentu wydania odzieży BHP

Dla  wprowadzonych  w  podkartotece  Odzież  BHP  pracownika/wspólpracownika  pozycji  odzieży  BHP,  powstał
mechanizm umożliwiający stworzenie dokumentu wydania (w obszarze Logistyka). Generowanie dokumentu wydania
jest możliwe tylko dla pozycji kartoteki odzieży BHP pracownika/współpracownika, które nie posiadają  powiązania  z
dokumentem obrotowym, tzn. w zakładce Dokumenty mają puste pole <Nr dokumentu>.

Aby wygenerować dokument wydania odzieży BHP, należy:

W oknie Kartoteki BHP, w podkartotece Odzież BHP pracownika/współpracownika nacisnąć przycisk Stwórz
dok.  wydania.  Otworzy  się okno  dialogowe Wybór  pozycji  do  dokumentu  wydania,  zawierające  wszystkie
pozycje odzieży pracownika nieprzypisane do żadnego dokumentu wydania.
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Wybór pozycji do dokumentu wydania

Zaznaczyć pozycje, które mają się znaleźć na tworzonym dokumencie poprzez zaznaczenie opcji  w  kolumnie
<Dod. poz. dok.>. W celu szybkiego zaznaczenia wszystkich pozycji, użyć przycisku Zaznacz wszystkie.

Nacisnąć przycisk Stwórz dok. wydania.

Ważne! Użycie przycisku spowoduje automatyczne wygenerowanie i zaakceptowanie dokumentu obrotowego na
magazynie odzieżowym, dlatego bardzo ważne jest, by przed tą operacją zweryfikować ilości oraz artykuły (indeksy)
na zaznaczonych pozycjach. 

Uwaga! System przed rozpoczęciem tworzenia dokumentu sprawdza, czy na magazynie jest stan dyspozycyjny dla
wszystkich wybranych pozycji. Jeśli stan dyspozycyjny jest mniejszy niż ilość określona na pozycjach, automatyczne
wygenerowanie dokumentu nie będzie możliwe (konieczne będzie zmniejszenie ilości na pozycjach kartoteki BHP lub
zwiększenie stanów magazynu odzieżowego).

Uwaga! Dokument wygenerowany z poziomu kartoteki BHP, jako jednostkę pobierającą, ustawianą ma jednostkę
organizacyjną pracownika, dla którego zarejestrowane były wpisy na pozycjach kartoteki BHP. Dodatkowo w polu
sposób odbioru zapisywane są automatycznie symbol pracownika/współpracownika oraz jego imię i nazwisko.

Komunikat o niewystarczającym stanie magazynowym

Gdy procedura generowania dokumentu przebiegła prawidłowo, okno Wybór pozycji do dokumentu wydania
zostanie zamknięte i nastąpi powrót do kartoteki BHP.
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 Odzież BHP pracownika

Wydrukowanie  dokumentu  obrotowego,  wygenerowanego  z  poziomu  kartoteki  BHP,  jest  możliwe  z  poziomu
kartoteki dokumentów obrotowych.

Generowanie dokumentu zwrotu odzieży BHP

Dla  wprowadzonych  w  podkartotece  Odzież  BHP  pracownika/współpracownika  pozycji  odzieży  BHP,  powstał
mechanizm  umożliwiający  stworzenie dokumentu  zwrotu  (w obszarze Logistyka).  Generowanie  dokumentu  zwrotu
jest  możliwe tylko  dla  pozycji  kartoteki  odzieży  BHP  pracownika/współpracownika,  które  podlegają  zwrotowi  i  nie
posiadają powiązania z dokumentem obrotowym, tzn. w zakładce Dokumenty mają puste pole "Nr dokumentu".

Aby wygenerować dokument zwrotu odzieży BHP, należy:

W oknie Kartoteki BHP,  w  podkartotece Odzież  BHP  pracownika/współpracownika  nacisnąć  przycisk  Stwórz
dok. zwrotu. Otworzy się okno dialogowe Wybór pozycji do dokumentu zwrotu, zawierające wszystkie pozycje
odzieży pracownika nieprzypisane do żadnego dokumentu zwrotu.

Wybór pozycji do dokumentu zwrotu
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Zaznaczyć  pozycje,  które mają  się znaleźć  na  tworzonym  dokumencie poprzez  zaznaczenie opcji  w  kolumnie
Dod. poz. dok.. W celu szybkiego zaznaczenia wszystkich pozycji, użyć przycisku Zaznacz wszystkie.

Nacisnąć przycisk Stwórz dok. zwrotu.

Ważne! Użycie przycisku spowoduje automatyczne wygenerowanie i zaakceptowanie dokumentu obrotowego na
magazynie odzieżowym, dlatego bardzo ważne jest, by przed tą operacją zweryfikować ilości oraz artykuły (indeksy)
na zaznaczonych pozycjach. 

Uwaga! Dokument wygenerowany z poziomu kartoteki BHP, jako jednostkę zwracającą, ustawianą ma jednostkę
organizacyjną pracownika/współpracownika, dla którego zarejestrowane były wpisy na pozycjach kartoteki BHP.
Dodatkowo w polu sposób zwrotu zapisywane są automatycznie symbol pracownika/współpracownika oraz jego
imię i nazwisko.

Gdy  procedura  generowania  dokumentu  przebiegła  prawidłowo,  okno  Wybór  pozycji  do  dokumentu  zwrotu
zostanie zamknięte i nastąpi powrót do kartoteki BHP.

Wydrukowanie  dokumentu  obrotowego,  wygenerowanego  z  poziomu  kartoteki  BHP,  jest  możliwe  z  poziomu
kartoteki dokumentów obrotowych.

Filtrowanie

Kartoteka BHP posiada wbudowane filtry:

Filtrowanie kartoteki BHP – aktywna zakładka Pracownicy

o Status zatrudnienia:  Zatrudnieni, Zwolnieni, Wszyscy,

o Jednostka organizacyjna,

o Stanowisko,

o Nazwisko osoby,

o Numer akt,

o Symbol.
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Kartoteka BHP – filtrowanie – Pracownicy

Filtrowanie kartoteki BHP – aktywna zakładka Współpracownicy

o Rok, miesiąc rozliczeniowy,

o Jednostka organizacyjna,

o Rodzaj rejestru,

o Typ umowy,

o Nazwisko,

o Nr umowy.

Kartoteka BHP - filtrowanie - Współpracownicy

Obsługa kartoteki danych medycznych

Wejście  do  kartoteki  następuje  poprzez  wybór  opcji  Dane  medyczne  z głównego  menu  systemu.  Kartoteka
prezentuje wykaz osób pobrany z kartoteki osobowej, z możliwością ewidencji danych medycznych. Kartoteka posiada
trzy zakładki: Pracownicy, Współpracownicy oraz Kandydaci.
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Dane medyczne

Dane personalne

Podkartoteka Dane personalne prezentuje tylko do odczytu informacje o danych osobowych pracownika. 

Dane personalne
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Dane ZUS

Podkartoteka  Dane  ZUS  zawiera  informacje  o  ubezpieczeniach,  okresach  niezdolności  do  pracy,  emeryturach  i
rentach oraz okresach niepełnosprawności (ekran zawiera zakładki odpowiadające poszczególnym danym). Dane tylko
do odczytu.

Dane ZUS
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Wykształcenie

Podkartoteka  Wykształcenie  prezentuje  informacje  o  wykształceniu  oraz  stopniu  naukowym  pracownika.  Dane
tylko do odczytu.

Wykształcenie
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Adresy

Podkartoteka  Adresy  prezentuje  listę  adresów  współpracownika  ze  wskazaniem  rodzaju  adresu  (adres
zameldowania, zamieszkania). Dane tylko do odczytu.

Adresy
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Badania lekarskie

Podkartoteka Badania lekarskie  prezentuje listę badań lekarskich pracownika (okresowe, wstępne, kontrolne)  oraz
datę ważności tych badań.

Badania lekarskie
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Dyscyplina pracy

Podkartoteka  Dyscyplina pracy  prezentuje listę  absencji  współpracownika  (zwolnienie  lekarskie,  urlop,  delegacja,
itp.).

Dyscyplina pracy

Edycja danych medycznych

W celu edycji danych umieszczonych w Kartotece Dane medyczne, należy:

W oknie Dane medyczne wybrać pracownika, którego dane medyczne mają być zmienione.

Z menu Dane wybrać polecenie Popraw. Wyświetli się okno Poprawianie danych pracownika.
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Poprawianie danych pracownika

Z dostępnych na liście rozwijanej sześciu podkartotek, do edycji dostępna są  podkartoteki:  Badania lekarskie,
Dyscyplina  pracy,  a  w  podkartotece  Dane  Zus  edytować  można  zakładki  Okresy  niepełnosprawności,
Schorzenia, Rozpoznania. Pozostałe podkartoteki dostępne są tylko do odczytu.

Z listy rozwijanej wybrać podkartotekę Badania lekarskie.

Na zakładce Badanie można dodawać, modyfikować i usuwać zlecone badania.
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Badania lekarskie – zakładka Badanie

W celu dodania nowego badania wcisnąć przycisk Dodaj i uzupełnić pola:

o Data skierowania - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data badania - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data ważności - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Rodzaj badania - pozycja wybierana ze słownika,
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Słownik Rodzaj badania

o Badania dodatkowe - wybrać ze słownika,

o Placówka medyczna - wybrać ze słownika,

o Uwagi - pole tekstowe o długości 256 znaków.

Edycję danych zakończyć przyciskiem Akceptuj.

Na zakładce Ograniczenia można dodawać, modyfikować i usuwać ograniczenia.
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Badania lekarskie – zakładka Ograniczenia

W celu dodania nowego ograniczenia nacisnąć przycisk Dodanie ograniczenia.

Dodanie ograniczenia dla pracownika

Uzupełnić pola:

o Rodzaj ograniczenia - pozycja wybierana ze słownika,

Słownik Rodzaj ograniczenia
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o Data początku ograniczenia - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data końca ograniczenia - wpisać lub wybrać z kalendarza.

Edycję danych zakończyć przyciskiem Akceptuj.

Z  listy  rozwijanej  należy  wybrać  podkartotekę Dyscyplina pracy.  Dane dotyczące absencji  można  wyświetlać,
poprawiać  i drukować.  Niemożliwe  jest  usuwanie  danych.  Poprawiać  można  jedynie  dane  znajdujące  się  na
zakładce Dane medyczne okna Absencje edycja.

Dyscyplina pracy

Aby zmodyfikować dane dotyczące wybranej absencji, wcisnąć przycisk Popraw.

W oknie edycji absencji wybrać zakładkę Dane medyczne.



426 Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Absencje: edycja danych medycznych

Uzupełnić pola:

o Lekarz - wartość wybrać ze słownika,

Słownik Lekarz

o Symbol choroby (ICD 10) - wartość wybrać ze słownika.
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Słownik ICD-10

Edycję danych zakończyć przyciskiem Akceptuj.

Filtrowanie

Kartoteka danych medycznych posiada wbudowane filtry:

Dane medyczne - filtrowanie

o Status zatrudnienia: Zatrudnieni, Zwolnieni, Wszyscy,

o Pełnosprawność:  Pełnosprawni,  Niepełnosprawni,  Niepełnosprawni  -  znaczny,  Niepełnosprawni  -
umiarkowany, Niepełnosprawni - lekki, Wszyscy,

o Jednostka organizacyjna,

o Stanowisko,

o Nazwisko,

o Numer akt,

o Symbol.

Skierowania

Funkcjonalności  dotyczące skierowań  umożliwiają  generowanie skierowań  na  badania  lekarskie  dla  pracowników
lub  kandydatów  na  podstawie  danych  skierowania  (uwzględniających  m.in.  czynniki  biologiczne,  chemiczne  oraz
fizyczne) oraz obsługę badań lekarskich w systemie.
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Kartoteka badań

Skierowanie kandydata na badania

Aby wygenerować skierowanie na badania dla kandydata, należy:

Uruchomić kartotekę Dane medyczne i przejść na zakładkę Kandydaci. Wybrać z listy stopień niepełnosprawności
„Wszyscy”.

W kartotece Dane medyczne wybrać operację Dodaj skierowanie na badanie wstępne.
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W  oknie  Stanowisko  i  jednostka  organizacyjna  wybrać  stanowisko  oraz  jednostkę  organizacyjną.  Wcisnąć
przycisk Akceptuj.

W oknie Dodanie skierowania na badania  uzupełnić  pola  dotyczące charakteru  pracy  oraz  czynników zagrożeń.
Wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Wydrukować skierowanie wybierając ikonę Drukuj.

Aby uzupełnic dane badania, należy:

W kartotece Dane medyczne po zaznaczeniu kandydata wybrać operację Kartoteka skierowań na badania.
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W Kartotece badań wcisnąć przycisk Popraw.

W  oknie  Poprawa  skierowania  na  badania  uzupełnić  dane  badania:  data  badania,  data  ważności  badania,
orzeczenie. Wcisnąć przycisk Akceptuj.
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W Kartotece badań wcisnąć ikonę Zapisz.

Dodanie skierowania do zmiany

Aby dodać skierowanie ze znacznikiem „do zmiany” w celu późniejszej edycja skierowania, należy:

Uruchomić kartotekę Dane medyczne.

W  kartotece  Dane  medyczne  zaznaczyć  pracownika,  a  następnie  wybrać  operację  Kartoteka  skierowań  na
badania w celu wyświetlenia listy wszystkich skierowań dla wybranego pracownika.
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Zaznaczyć skierowanie, na podstawie którego chcemy dodać nowe skierowanie (pola będą już uzupełnione).

W oknie Poprawa skierowania na badania  zmodyfikować  dane skierowania  (dodać  czynniki  zagrożeń).  Wcisnąć
przycisk Akceptuj.
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Przy dodanym skierowaniu zaznaczyć pole w kolumnie „Zmiana” i wcisnąć przycisk Zapisz (oznaczone zmienione
skierowanie).

Aby wydrukować zmienione skierowanie, należy:

W kartotece Dane medyczne wybrać operację Lista skierowań do zmiany.
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Wybrać z listy grupę pracowników i wcisnąć przycisk Akceptuj.

W  Kartotece  skierowań  zaznaczyć  odpowiednie  skierowanie  dla  pracownika  i  wcisnąć  ikonę  Popraw  w  celu
modyfikacji daty skierowania (opcjonalnie).
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Zmodyfikować datę skierowania na badania i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Wcisnąć ikonę Drukuj, aby wydrukować skierowanie.
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W oknie Podgląd wydruku wcisnąć ikonę Drukuj.

W Kartotece skierowań odznaczyć opcję w kolumnie „Zmiana” i wcisnąć przycisk Zapisz.

Aby uzupełnić dane badania, należy:
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W kartotece Dane  medyczne  zaznaczyć  pracownika  i  wybrać  operację Kartoteka skierowań na badania  w  celu
wyświetlenia skierowań danego pracownika.

W Kartotece badań zaznaczyć skierowanie do uzupełnienia i wcisnąć ikonę Popraw.

Uzupełnić dane badania i wcisnąć przycisk Akceptuj.
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W Kartotece badań wcisnąć przycisk Zapisz.
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Skierowanie na badania lekarskie

Aby uzupełnić i wydrukować skierowanie dla wybranego pracownika, należy:

Uruchomić kartotekę Dane medyczne.

W kartotece Dane medyczne wybrać operację Skierowania na badania lekarskie.

W oknie Wybór osób do skierowań na badania wybrać z listy  odpowiednią  grupę pracowników oraz  zakres  dat
dla skierowań. Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Zaznaczyć wybrane badanie na liście i wcisnąć ikonę Popraw.
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W  oknie  skierowania  na  badania  wypełnić  niezbędne  dane  (datę  skierowania,  placówkę  medyczną,  czynniki
zagrożeń). Wcisnąć przycisk Akceptuj.

W oknie Skierowanie na badania wcisnąć ikonę Drukuj, aby wydrukować skierowanie.
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Zweryfikować wygenerowane skierowanie i wcisnąć ikonę Drukuj.

W oknie Skierowanie na badania wcisnąć ikonę Zapisz.

Po odbytym badaniu pracownika należy uzupełnić dane badania. W tym celu w kartotece Dane medyczne  trzeba
wyszukać pracownika i zaznaczyć, a następnie wybrać z menu operację Kartoteka skierowań na badania.
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W Kartotece badań zaznaczyć odpowiednie badanie i wcisnąć ikonę Popraw.

W oknie Poprawa skierowania na badania  uzupełnić  dane badania:  datę badania,  datę  ważności  badania  oraz
orzeczenie i uwagi. Wcisnąć przycisk Akceptuj.
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W Kartotece badań wcisnąć ikonę Zapisz.

W celu weryfikacji poprawności zapisania danych badania należy uruchomić Kartotekę pracowników, a następnie
wyszukać pracownika, dla którego uzupełniono dane badania. Wcisnąć ikonę Popraw  lub  dwukrotnie kliknąć  na
wierszu dotyczącym wyszukanego pracownika.
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W oknie Poprawianie danych pracownika wybrać z listy „Badania lekarskie”.

Sprawdzić poprawność zapisania danych badania.



446 Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Skierowanie na badania wstępne

Aby dodać i wydrukować skierowanie na badania wstępne dla pracownika, należy:

Uruchomić kartotekę Dane medyczne. Następnie zaznaczyć pracownika i wybrać operację Dodaj skierowanie na
badanie wstępne.
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W  oknie  Stanowisko  i  jednostka  organizacyjna  wybrać  stanowisko  oraz  jednostkę  organizacyjną.  Wcisnąć
przycisk Akceptuj.

W oknie Dodanie skierowania na badania  uzupełnić  pola  dotyczące charakteru  pracy  oraz  czynników zagrożeń.
Wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Wydrukować skierowanie wybierając ikonę Drukuj.

Aby uzupełnić dane badania, należy:

W kartotece Dane medyczne po zaznaczeniu pracownika wybrać operację Kartoteka skierowań na badania.

W Kartotece badań zaznaczyć odpowiednie skierowanie i wcisnąć przycisk Popraw.



449Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

W  oknie  Poprawa  skierowania  na  badania  uzupełnić  dane  badania:  data  badania,  data  ważności  badania,
orzeczenie. Wcisnąć przycisk Akceptuj.

W Kartotece badań wcisnąć ikonę Zapisz.
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Aby zweryfikować badania, należy:

W  Kartotece  pracowników  po  zaznaczeniu  pracownika  wcisnąć  ikonę  Popraw  (lub  dwukrotnie  kliknąć  na
wierszu).

W oknie Poprawianie danych pracownika wybrać z listy „Badania lekarskie”.
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Zweryfikować poprawność zapisanego badania wstępnego.
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Obsługa kartoteki wojskowej

Kartoteka Wojskowa  umożliwia  ewidencję  danych  dotyczących  służby  wojskowej.  W  kartotece  można  dodawać,
poprawiać, usuwac i wyświetlać dane wojskowe poszczególnych osób.

Kartoteka wojskowa

Dodawanie danych wojskowych

Aby dodać dane wojskowe, należy:

Uruchomić Kartotekę wojskową.

Wybrać z menu Dane  Dodaj.

W wyświetlonym oknie wybrać pracownika i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Dane wojskowe - dodawanie

Wypełnić dane i wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Dane wojskowe - dodawanie

Kartoteka osób

Kartoteka  osób  prezentuje  wszystkie  dodane  w  systmie  osoby  (pracowników,  współpracowników,  kandydatów,
osoby  niezatrudnione,  emerytów,  spadkobierców  itp.).  Kartoteka  umożliwia  wykonywanie  standardowych  operacji
dotyczących osoby: dodawanie, modyfikację, usuwanie, wyświetlanie danych.
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 Kartoteka osób

PPK

PPK,  czyli  Pracownicze  Plany  Kapitałowe  (w  skrócie  PPK)  to  regulowany  ustawą  z  4  października  2018  roku
powszechny program oszczędnościowy, dobrowolny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych
płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia. 

Pracownicze  Plany  Kapitałowe  stanowią  obligatoryjny  pakiet  świadczeń  pracowniczych.  Obowiązek  wyboru
instytucji oraz utworzenia PPK spoczywa na pracodawcy. 

System Quatra Max zapewnia obsługę PPK:

rejestracja danych umowy z instytucją finansową - Dane  firmy  -  zakładka  PPK,  Dane identyfikacyjne jednostki  -
zakładka PPK,

ewidencja uczestników PPK - kartoteka Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych,

naliczanie składek PPK na listach płac,

dedykowane raporty,

wgląd pracowników do swoich PPK poprzez Portal pracownika.

Dane identyfikacyjne jednostki - zakładka PPK

Zakładka PPK na oknie Dane identyfikacyjne jednostki umożliwia zarejestrowanie informacji dotyczących jednostki
samodzielnie rozliczającej się jako podmiotu zatrudniającego tworzącego w przedsiębiorstwie program PPK.

Zakładka PPK na oknie Dane identyfikacyjne jednostki prezentuje analogiczne dane jak zakładka PPK  na oknie Dane
firmy.
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Dane identyfikacyjne jednostki - zakładka PPK

Dane firmy - zakładka PPK

W  oknie  Dane  firmy  na  zakładce  PPK  prezentowane  są  dane  dotyczące  zawartej  przez  podmiot  zatrudniający
umowy  z  instytucją  finansową.  W  dolnej  części  okna  widnieją  wysokości  składek  (podstawowej  i  dodatkowej)
wpłacanych przez pracodawcę na konta PPK pracowników będących uczestnikami PPK.

Jeżeli  pole  "Podmiot  zatrudniający  utworzył  PPK"  zostanie  zaznaczone,  oznacza  to  że  pracodawca  (podmiot
zatrudniający) utworzył PPK i prowadzi w danym czasie tylko jeden aktywny program oszczędnościowy.

W  polach  widocznych  na  zakładce  zarejestrować  można  podstawowe  informacje  o  programie,  zawartej  z
usługodawcą  PPK  umowie o  zarządzanie oraz  wysokości  wpłat  podstawowych  i  dodatkowych  finansowanych  przez
podmiot zatrudniający.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Wpłata  dodatkowa w
wysokości maksymalnie do 2,5% wartości wynagrodzenia uczestnika PPK.

Wysokość tej wpłaty ustala samodzielnie pracodawca w treści umowy o zarządzanie PPK, a maksymalnie może ona
wynosić 2,5%. Co do zasady, wpłata dodatkowa pracodawcy powinna być równa dla wszystkich pracowników danego
pracodawcy, chyba że zostanie zróżnicowana ze względu na staż zatrudnienia u pracodawcy lub zróżnicowana w inny
sposób, na podstawie regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy obowiązującego u pracodawcy.

Wpłaty dodatkowe można dodawać w tabeli w określonych terminach obowiązywania.
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Dane firmy - PPK

Zmiana programu

Aby wprowadzić do systemu dane nowej instytucji finansowej prowadzącej program PPK, należy:

W oknie Dane firmy na zakładce PPK wypełnić  pola:  "Data  zakończenia  programu",  "Data  wypowiedzenia"  oraz
"Data zakończenia". Wcisnąć przycisk Zmiana programu.
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Zmiana programu PPK

Następnie w wyświetlonym oknie wcisnąć przycisk Tak. Dotychczasowe dane zostaną zapisane do historii i będzie
można zarejestrować nowe dane.

Historia zmian

Aby wyświetlić historię zmian dotyczących umowy z instytucją finansową prowadzącą PPK oraz wysokości składek,
należy:

W oknie Dane firmy na zakładce PPK wcisnąć przycisk Historia zmian.
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Historia zmian PPK

Zostanie  wyświetlone  okno  Historia  zmian  programów  PPK,  na  którym  prezentowane  są  szczegóły  kolejnych
umów o zarządzanie PPK oraz wysokości składek pracodawcy do PPK.

Historia zmian programów PPK
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Kartoteka Uczestnicy PPK

Kartoteka  Uczestnicy  Pracowniczych  Planów  Kapitałowych  umożliwia  ewidencję  listy  uczestników  PPK  i
przechowuje wszelkie dane o składkach, okresach uczestnictwa w PPK itp.

Uczestnicy PPK

Funkcje dostępne w kartotece Uczestnicy PPK:

Dane  Dodaj - umożliwia dodanie nowego uczestnika PPK.

Dane  Wyświetl - umożliwia podgląd danych uczestnika PPK.

Dane  Otwórz - umożliwia zmianę danych uczestnika PPK.

Dane  Usuń - umożliwia usunięcie uczestnika PPK.

Operacje   Rezygnacja  z  uczestnictwa  w  PPK  -  umożliwia  zarejestrowanie  w  systemie  faktu  rezygnacji
pracownika/współpracownika z uczestnictwa w PPK.

Operacje  Ponowne rozpoczęcia wpłat do PPK - umożliwia zarejestrowanie ponownego rozpoczęcia  wpłat  do
PPK uczestnika.

Operacje  Zmiana wysokości wpłat do PPK - umożliwia zmianę wysokości składek uczestnika PPK.

W menu Raporty dostępne są następujące raporty:

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK - dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 lat a nie ukończyły
70 lat,

Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych,

Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych,

Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych,

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych,

Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK.
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Dodawanie uczestnika PPK

Aby ręcznie dodać nowego uczestnika PPK, należy

Uruchomić kartotekę Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych i wcisnąć ikonę Dodaj.

Uzupełnić  dane  na  zakładce  Uczestnik.  Następnie  wcisnąć  przycisk  Zapisz  -  zostaną  odblokowane  do  edycji
pozostałe zakładki.

Dodawanie uczestnika PPK - zakladka Uczestnik

Wypełnić dane na zakładce Okresy uczestnictwa.

Zakładka Okresy uczestnictwa

Wypełnić  dane  na  zakładce  Uposażeni.  Uczestnik  PPK  może  wskazać  osobę  lub  osoby  uprawnione  do  jego
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oszczędności  oraz  udział  tych  osób  w jego  środkach.  Jeżeli  tego  nie zrobi,  to  środki  z  PPK  zostaną  przekazane
wszystkim wskazanym w równych częściach.

Zakładka Uposażeni

Widok zakładki Składniki wpłat.

Zakładka Składniki wpłat

Rezygnacja z uczestnictwa w PPK

Aby zrezygnować z uczestnictwa w PPK, należy:

Uruchomić  kartotekę Uczestnicy  Pracowniczych  Planów  Kapitałowych  i  wybrać  z  menu  operację  Rezygnacja  z
uczestnictwa w PPK.
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W  wyświetlonym  oknie  wprowadzić  datę  rezygnacji  uczestnika  oraz  datę  zakończenia  uczestnictwa  w  PPK.
Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Rezygnacja z PPK

Wyświetlone zostanie okno z pytaniem. Wcisnąć przycisk Tak.

Pytanie o rezygnację

W kartotece Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych odnotowany zostanie fakt złożenia rezygnacji z PPK.

Ponowne rozpoczęcia wpłat do PPK

Aby ponownie przystąpić do PPK, należy:

Uruchomić  kartotekę  Uczestnicy  Pracowniczych  Planów  Kapitałowych  i  wybrać  z  menu  operację  Ponowne
rozpoczęcie wpłat do PPK.

W wyświetlonym  oknie wprowadzić  datę  przystąpienia  uczestnika,  datę  rozpoczęcia  uczestnictwa  w  PPK  oraz
wysokość wpłaty podstawowej. Wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Ponowne rozpoczęcie wpłat do PPK

Wyświetlone zostanie okno z pytaniem. Wcisnąć przycisk Tak.

Pytanie o ponowne przystąpienie do PPK

W  kartotece  Uczestnicy  Pracowniczych  Planów  Kapitałowych  odnotowany  zostanie  fakt  złożenia  wniosku  o
rozpoczęcie wpłat do PPK.

Zmiana wysokości wpłat do PPK

Aby zmienić wysokość składek odprowadzanych do PPK, należy:

Uruchomić  kartotekę  Uczestnicy  Pracowniczych  Planów  Kapitałowych  i  wybrać  z  menu  operację  Zmiana
wysokości wpłat do PPK.

W  wyświetlonym  oknie  wybrać  okres  uczestnictwa  oraz  rodzaj  wpłat  (podstawowa/dodatkowa),  a  następnie
wcisnąć ikonę Popraw.
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Zmiana wysokości wpłat do PPK

Odblokowane zostaną  do  edycji  pola  dotyczące wysokości  (w  %)  składek  na  PPK  oraz  dat  obowiązywania.  Po
dokowaniu zmian wcisnąć ikonę Zapisz.
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Zmiana wysokości wpłat do PPK

W  kartotece  Uczestnicy  Pracowniczych  Planów  Kapitałowych  odnotowany  zostanie  fakt  dokonanych  zmian
wysokości wpłat do PPK.

Uwaga! Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. 
Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż
0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane jest z różnych źródeł w danym miesiącu, nie
przekroczy kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. 
Uczestnik PPK może zmienić wysokość wpłaty podstawowej obniżonej. 
Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia. Uczestnik PPK może
zmienić wysokość wpłaty dodatkowej albo zrezygnować z dokonywania wpłaty dodatkowej. 
Zmieniona wysokość opłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej dokonywania obowiązuje od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył zmianę deklaracji.

Parametr konfiguracyjny

Przed  rozpoczęciem  pracy  z  modułem  PPK  należy  wprowadzić  dane  w  parametrze  konfiguracyjnym
KonfigSkladnikowWplatDoPPK.  Na  oknie  Uczestnicy  Pracowniczych  Planów  Kapitałowych  wyświetlony  zostanie
komunikat z poleceniem wypełnienia pól. 
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Parametr konfiguracyjny KonfigSkladnikowWplatDoPPK

Wprowadzić nastepujące dane w polach:

Grupa składników wpłat do PPK - wybór grupy składników stałych dla PPK,

Wyświetlać składniki wpłat do PPK w danych umowy pracownika/współpracownika - czy wyświetlać składniki
wpłat do PPK w danych umowy,

Rodzaj stażu do PPK - wybór ze słownika Rodzaj stażu,

Wpłata  podstawowa  finansowana  przez  podmiot  zatrudniający  -  wybrać  składnik  "PPKpZ  -  PPK  -  składka
podstawowa finansowana przez pracodawcę",

Wpłata podstawowa finansowana przez  uczestnika  -  wybrać  składnik  "PPKpP  -  PPK  -  składka  podstawowa
finansowana przez uczestnika",

Wpłata  dodatkowa  finansowana  przez  podmiot  zatrudniający  -  wybrać  składnik  "PPKdZ  -  PPK  -  składka
dodatkowa finansowana przez pracodawcę"

Wpłata  dodatkowa  finansowana  przez  uczestnika  -  wybrać  składnik  "PPKdP  -  PPK  -  składka  dodatkowa
finansowana przez uczestnika".

Uwaga! Wartości dla wszystkich pól muszą być  wypełnione (zgodnie z zawarta umową), jesli np. nie będą
występowały wpłaty składek dodatkowych, należy ustawić maksymalne dozwolone wartości.

PPK na Portalu pracownika

Na Portalu pracownika widnieje opcja Pracownicze plany kapitałowe, która umożliwia wgląd pracownika w składki
na PPK oraz informacje o członkostwie w PPK.

Aby składki były widoczne na Portalu, lista płac w Quatra Max musi mieć status "skopiowana".
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Portal pracownika - Składki do PPK

Portal pracownika - Informacje o członkostwie w PPK

Integracja z systemem iPPK

W celu połączenia się z systemem iPPK poprzez REST API wymagana jest odpowiednia konfiguracja systemu iPPK.

Należy wykonać następujące czynności:

Zainstalować moduł projektowy o symbolu "ippk".

Po  zainstalowaniu  modułu  "ippk"  w  pliku  konfiguracyjnym  umieszczonym  na  serwerze  o  nazwie
max_ippk.properties dodać wpisy (klucz, wartość):

ippk.api.userKey=<wartość klucza API użytkownika iPPK z  uprawnieniami  do  API> -  tę wartość  można  uzyskać  po
zalogowaniu do aplikacji iPPK: 

1. Wybrać zakładkę Administracja, następnie Szukaj – po wybraniu użytkownika wykonać akcję Szczegóły. 

2. Nadać użytkownikowi uprawnienia do API (sekcja Uprawnienia pracodawcy) i zapisać zmiany. 

3. Przelogować się. 

4. Po  ponownym  zalogowaniu  z  uprawnieniami  do  API,  dostępne  będzie  pole  z  kluczem  użytkownika.
Lokalizacja  tego  pola  to  ›  konfiguracja  użytkownika  (przycisk  „zębatki”  nad  przyciskiem  „Wyloguj”),
następnie  na  zakładce  Moje  dane  wcisnąć  przycisk  Generuj  klucz,  w  polu  pojawi  się  ciąg  znaków
stanowiący klucz użytkownika, który należy skopiować i wpisać w pliku.
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iPPK klucz użytkownika

ippk.api.employerKey=<wartość klucza API pracodawcy> -  tę wartość  uzyskać  można  po  zalogowaniu  do  aplikacji
iPPK: 

1. Wybrać zakładkę Administracja, wcisnąć przycisk Konfiguracja.

2. Przejść na zakładkę API. Jeżeli pole Klucz API pracodawcy jest puste, należy wygenerować klucz wciskając
przycisk przycisk Generuj nowy.

3. Po  wygenerowaniu  klucza  w  polu  pojawi  się  ciąg  znaków  stanowiący  klucz  API  pracodawcy,  klucz  po
skopiowaniu należy wpisać do pliku.
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iPPK klucz pracodawcy

ippk.api.uuid_user=<wartość uniwersalnego unikalnego identyfikatora użytkownika> - tę wartość należy uzyskać po
zalogowaniu do iPPK: 

1. Przejść do konfiguracji użytkownika (przycisk „zębatki” nad przyciskiem „Wyloguj”).

2. Na zakładce Moje dane widnieje pole Uuid, wartość z tego pola należy skopiować i wpisać do pliku.
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iPPK uuid użytkownika

Przykładowa zawartość pliku max_ippk.properties:

## PKO IPPK

# Dane autoryzacji dla uzytkownika serwisu iPPK

# Klucz API uzytkownika iPPK z uprawnieniami do API

ippk.api.userKey=8QYRYEzorI6W5WvWGnSvr3YfE+6DHDoLtWH6lrpHSpM

# Klucz API pracodawcy

ippk.api.employerKey=0Nhlhfiz6MAnr4T++30TRBTW0+CA0dGlOs9VkDsz/Zo

# Unikalny identyfikator uzytkownika w iPPK

ippk.api.uuid_user=B059E14541CF4A5C9313F14DDEE28958

W pliku maxelsrv.properties dodać wpis dotyczący serwisu iPPK. Należy dodać nowy url, z którym Quatra będzie
się łączyć, aby wysłać dane do iPPK. Dodać wpis (przykładowy):

## PKO IPPK

# Adres URL API REST

defurl_ippk=https://ippk.pl/ippk-demo/api/v1/;impl+2;nlout+false;toutc+4000;toutr+4000

Uwaga!  Powyższy  link  zestawia  Quatra  z  iPPK  DEMO  (https://ippk.pl/ippk-demo/api/v1/).  Docelowo  pod  klucz
defurl_ippk  należy  wpisać  link  do  systemu  produkcyjnego.  Wszystkie  parametry  po  znaku  ;  są  to  parametry
konfiguracyjne dotyczące połączenia z systemem i powinny być takie, jak w przykładzie.

https://ippk.pl/ippk-demo/api/v1/)
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Elektroniczna dokumentacja pracownicza

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji.

Wprowadzono  pojęcie  dokumentacji  pracowniczej.  Dokumentacja  pracownicza  to  dokumentacja  w  sprawach
związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  akta  osobowe  pracowników.  Umożliwiono  tym  samym  prowadzenie  i
przechowywanie dokumentacji w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Wybór postaci, w jakiej prowadzona będzie
dokumentacja,  zależy  od  pracodawcy,  przy  czym  jeżeli  pracodawca  zdecyduje  się  na  prowadzenie  dokumentacji  w
postaci  elektronicznej,  będzie  zobowiązany  dokonać  konwersji  posiadanej  dokumentacji  pracowniczej  do  postaci
elektronicznej.  Ustawodawca  uregulował  sposób  zmiany  dokumentacji  pracowniczej  z  postaci  papierowej  na
elektroniczną. Dokonuje się ona przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym
podpisem  elektronicznym  upoważnionej  przez  pracodawcę  osoby,  potwierdzającym  zgodność  odwzorowania
cyfrowego  z  dokumentem  papierowym.  Jeżeli  dokumentacja  pracownicza  prowadzona  i  przechowywana  będzie  w
postaci  elektronicznej,  jej  zmiana  na  postać  papierową polega  na  sporządzeniu  wydruku  i  opatrzeniu  go  podpisem
pracodawcy  lub  osoby  przez  niego  upoważnionej,  potwierdzającym  zgodność  wydruku  z  dokumentem
elektronicznym.

Zakładka Dokumentacja prac.

Zakładka  Dokumentacja  pracownicza  umożliwia  ustawienie  informacji  o  prowadzeniu  i  przechowywaniu  przez
pracodawcę  dokumentacji  pracowniczej  w  postaci  elektronicznej  (zaznaczone  pole  "Dokumentacja  pracownicza
prowadzona i przechowywana w postaci  elektronicznej").  Dane przechowywane w polach  zakładki  są  prezentowane
zarówno  w  kontekście  firmy  (okno  Dane  firmy),  jak  i  jednostki  samodzielnie  rozliczającej  się  (okno  Dane
identyfikacyjne jednostki).

Zakładka jest widoczna i obsługiwana tylko w przypadku, gdy moduł systemowy EDP jest aktywny.
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Dane firmy - Dokumentacja prac.

Dane identyfikacyjne jednostki - Dokumentacja prac.
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Typy dokumentów dokumentacji pracowniczej

W  module  dotyczącym  Elektronicznej  dokumentacji  pracowniczej  wykorzystywane  są  następujące  kategorie
dokumentów:

dokumenty w sprawie dot. stosunku pracy,

Typy dokumentów - Dokumenty w sprawie dot. stosunku pracy

akta osobowe.
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Typy dokumentów - Akta osobowe

Dla typów dokumentów zdefiniowanych w ramach powyższych kategorii,  umożliwiono  wyświetlenie i  modyfikację
informacji uszczegóławiających. Ustalić można domyślną część dokumentacji

pracowniczej, do której dodawane będą dokumenty danego typu.

Aby wyświetlić lub zmienić domyślną część dokumentacji pracowniczej dla typu dokumentu, należy po zaznaczeniu
typu dokumentu wybrać operację Informacje uszczegóławiające.

Informacje uszczegóławiające

Kartoteka Elektroniczna dokumentacja pracownicza

W  systemie  Quatra  Max  powstała  centralna  kartoteka  Elektroniczna  dokumentacja  pracownicza  umożliwiająca
gromadzenie i przechowywanie akt pracowników. Jest to repozytorium plików o strukturze zgodnej  z  ustawą (zbiór,
dokumentacja, część, rodzaj dokumentu).

Dane w kartotece prezentowane są w postaci drzewiastej. Gałęzią  jest  rekord  dokumentacji  pracowniczej  (zbioru).
Kolejne wiersze to kolejne rekordy.
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Na jeden  wiersz  składa  się  informacja  o:  pracowniku,  którego  dotyczy  dokumentacja,  numerze  zbioru,  kategorii
dokumentu  (dokumentacji),  części,  rodzaju  (typie)  dokumentu,  numerze,  dacie  i  tytule  dokumentu  oraz  liczbie
załączników. Wiersze agregowane są według: pracownika i numeru zbioru, następnie według kategorii dokumentacji.

Elektroniczna dokumentacja pracownicza

Funkcje dostępne w kartotece Elektroniczna dokumentacja pracownicza:

Dane  Dodaj zbiór dokumentacji pracowniczej - umożliwia dodanie zbioru dokumentacji pracownika.

Dane   Dodaj  dokument  do  dokumentacji  pracowniczej  -  umożliwia  dodanie  dokumentu  do  dokumentacji
pracownika.

Dane   Dodaj  dokument  do  dokumentacji  pracowniczej  wg  załączników  -  umożliwia  dodanie dokumentu  do
dokumentacji pracowniczej na podstawie uprzednio zarejestrowanego załącznika osoby.

Dane  Wyświetl  -  umożliwia  wyświetlenie wszystkich  dokumentów pracownika  lub  wyświetlenie szczegółów
konkretnego dokumentu.

Dane  Otwórz - umożliwia poprawienie wybranego dokumentu dokumentacji pracowniczej.

Dane  Usuń - umożliwiausunięcie dokumentu z dokumentacji pracowniczej lub usunięcie całej dokumentacji.

Filtrowanie kartoteki

Filtr  kartoteki  pozwala  na  filtrowanie  danych  według  ogólnych  danych  dokumentu,  metryki  dokumentu  oraz
załączników dokumentu (odpowiednie pola dostępne są na kolejnych zakładkach).

Filtrowanie kartoteki Elektroniczna dokumentacja pracownicza
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Dodawanie dokumentacji pracowniczej

Aby dodać zbiór dokumentacji pracowniczej dla wybranego pracownika, należy:

Uruchomić kartotekę Elektroniczna dokumentacja pracownicza.

W kartotece wybrać polecenie Dodaj zbiór dokumentacji pracowniczej.

Dodawanie zbioru dokumentacji pracowniczej

W wyświetlonym oknie wypełnić dane:

Pracodawca - nazwa jednostki organizacyjnej lub  nazwa firmy,  w  zależności  od  tego  czy  dokumentacja

prowadzona jest przez jednostkę samodzielną czy dla firmy,

Osoba - wprowadzić pracownika,

Numer zbioru - wpisać numer zbioru dokumentacji,

Data założenia - data założenia dokumentacji (domyślnie data bieżąca),

Przejdź  do  dodawania dokumentu  po  założeniu  dokumentacji  -  jeśli  pole  jest  zaznaczone,  na  oknie
widoczny  jest  przycisk  Dalej,  wciśnięcie którego  spowoduje przejście do  dodawania  dokumentów  do
dokumentacji pracowniczej. W przeciwnym wypadku, gdy pole jest odznaczone, widoczny jest przycisk
Akceptuj.

Dodawanie dokumentacji pracowniczej

Wcisnąć przycisk Dalej, przejście do kolejnego kroku - dodawanie dokumentu do dokumentacji pracowniczej. 

Dodawanie dokumentu do dokumentacji pracowniczej

Wyjaśnienie  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  10
grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe oraz dokumentacje w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy.

Akta osobowe pracownika składają się z czterech części:
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Część A - oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych zgromadzonych w związku z ubieganiem się
o  zatrudnieni,  skierowania  na  badania  lekarskie  i  orzeczenia  lekarskie  dotyczące  wstępnych,  okresowych  i
kontrolnych badań lekarskich,

Część  B  -  oświadczenia  lub  dokumenty  dotyczące  nawiązania  stosunku  pracy  oraz  przebiegu  zatrudnienia
pracownika,

Część C - dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,

Część  D  -  odpis  zawiadomienia  o  ukaraniu  oraz  inne  dokumenty  związane  z  ponoszeniem  przez  pracownika
odpowiedzialności  porządkowej  lub  odpowiedzialności  określonej  w  odrębnych  przepisach,  ktęre  przewidują
zatarcie kary po upływie określonego czasu.

Istnieje możiwość podzielenia poszczególnych części akt osobowych na mniejsze części, tak aby można w nich było
przechowywać oświadczenia lub dokumenty powiązane ze sobą tematycznie.

Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmuje:

dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy,

dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,

listę wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,

kartę ewidencji  przydziału  odzieży  i  obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej,  a  także  wypłaty
ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Aby dodać dokument do dokumentacji pracowniczej, należy:

Uruchomić kartotekę Elektroniczna dokumentacja pracownicza.

W kartotece wybrać polecenie Dodaj dokument do dokumentacji pracowniczej.

Dodawanie dokumentu do dokumentacji pracowniczej

W oknie Dodawanie dokumentu do dokumentacji pracowniczej wprowadzić niezbędne dane dokumentu:

Numer zbioru - numer zbioru dokumentacji,

Data założenia zbioru - data założenia dokumentacji prac.

Akta  osobowe  /  Dokument  w  sprawie  dot.  stosunku  pracy  -  należy  wybrać  odpowiednią  opcję
odpowiadającą dodawanemu dokumentowi,

Symbol kategorii - symbol domyślnej kategorii  uzależniony od  stanu pól  „Akta  osobowe”  i  „Dokument  w

sprawie dot. stosunku pracy”,

Typ dokumentu - można wybrać tylko typ spośród typów zarejestrowanych dla kategorii  wybranej  w  polu

powyżej,

Nr dokumentu - numer dokumentu.
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Zakładka Dane ogólne

Na  zakładce  Dane  ogólne  wprowadzić  dane  ogólne  dotyczące  dokumentu  zgodnie  z  przepisami  prawa.  W  tym
miejscu możliwe jest wydzielenie części dokumentacji pracowniczej za pomocą przycisku Wydziel część.

Dodawanie dokumentu do dokumentacji pracowniczej

Zakładka Pliki

Ogólna zakładka załączników. Umożliwia dodanie załączników dokumentu.

Pliki

Zakładka Metryka

Zakładka  nieaktywna  w  trybie  dodawania,  zakładka  aktywna  w  trybie  poprawiania  i  wyświetlania.  Prezentuje
historię operacji.
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Metryka

Zakładka Dokument

Zakładka  prezentująca  dane  powiązane  z  dokumentem,  w  szczególności  wykaz  załączników  i  dodatkowe  dane
tabelaryczne.

Zakładka nieaktywna w trybie dodawania, zakładka aktywna w trybie poprawiania i wyświetlania.

Wydzielenie części dokumentacji pracowniczej

Okno umożliwia wydzielenie (dodanie) nowej części w ramach wybranej części dokumentacji pracowniczej.

Wydzielenie części dokumentacji pracowniczej

Wyjaśnienie  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  10
grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Oświadczenia  lub  dokumenty  znajdujące  się  w  części  A,B  i  C  akt  osobowych  pracownika,  powiązane  ze  sobą
tematycznie,  można  przechowywać w wydzielonych  częściach,  którym  przyporządkowwuje się odpowiednionumery
A1, B1, C1 i kolejne. 

Dokumenty  znajdujące  się  w  części  D  akt  osobowych  pracownika  przechowuje  się  w  wydzielonych  częściach
dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1 i kolejne.
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Dodawanie dokumentu do dokumentacji pracowniczej wg załączników

Aby dodać dokument do dokumentacji pracowniczej, należy:

Uruchomić kartotekę Elektroniczna dokumentacja pracownicza.

W kartotece wybrać polecenie Dodaj dokument do dokumentacji pracowniczej wg załączników.

Dodawanie dokumentu do dokumentacji pracowniczej wg załączników

Na oknie prezentowane są  załączniki  osoby  zarejestrowane do  tej  pory  w systemie Quatra  Max.  Zakres  danych
jest identyczny jak na zakładce Załączniki na oknie edycji danych w Kartotece pracowników/współpracowników.

W poszczególnych kolumnach tabeli widoczne są  nazwa,  opis  i  wersja  załącznika.  Ostatnia  kolumna "Wybrany"
pozwalaja wybrać załączniki, które zostaną dodane do dokumentu w dokumentacji pracowniczej.

Poprzez  zaznaczenie  odpowiedniego  pola  należy  określić  sposób  postępowania  z  załącznikami  osoby  po
utworzeniu na ich podstawie dokumentu w dokumentacji pracowniczej.

Załączniki osoby po zarejestrowaniu ich w kontekście dokumentu dokumentacji pracowniczej mogą zostać:

skopiowane, tzn. dodane do dokumentu w dokumentacji pracowniczej i zachowane przy osobie,

przeniesione (przesunięte), tzn. dodane do dokumentu w dokumentacji pracowniczej i usunięte z osoby,

podpięte  (przypisane),  tzn.  zachowane  przy  osobie  i  podpięte  do  dokumentu  w  dokumentacji
pracowniczej.

Żadne z pól nie jest domyślnie zaznaczone. Tylko jedno pole może być zaznaczone.

Po  wybraniu  odpowiednich  plików i  zaznaczeniu  jednej  z  powyższych  opcji  wcisnąć  przycisk  Dalej.  Jeżeli  dane
zostaną  prawidłowo  zweryfikowane,  nastąpi  przejście  do  okna  dodawania  dokumentu  do  dokumentacji
pracowniczej przenosząc do okna informacje o wybranych załącznikach i sposobie ich obsługi.
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Dodawanie dokumentu do dokumentacji pracowniczej wg załączników

Wyświetlanie dokumentacji pracowniczej

Uwaga! Wygląd okna wyświetlania danych uzależniony od tego, czy obsługiwana jest cała dokumentacja
pracownicza danego pracownika, czy wybrany dokument.

Aby wyświetlić dokumentację pracowniczą wybranego pracownika, należy:

Uruchomić kartotekę Elektroniczna dokumentacja pracownicza.

W kartotece zaznaczyć osobę i wybrać polecenie Wyświetl.

Wyświetlanie dokumentacji pracownika

W nowej zakładce zostanie wyświetlona dokumentacja pracownicza prezentująca wszystkie dodane dokumenty,
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Wyświetlanie dokumentacji pracownika - wszystkie dokumenty

Aby wyświetlić dane wybranego dokumentu dokumentacji pracowniczej, należy:

Uruchomić kartotekę Elektroniczna dokumentacja pracownicza.

W kartotece zaznaczyć odpowiedni dokument w dokumentacji pracowniczej i wybrać polecenie Wyświetl.

Wyświetlanie dokumentu

Otwarte zostanie okno Wyświetlanie dokumentu dokumentacji pracowniczej.
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Wyświetlanie dokumentu dokumentacji pracowniczej

Poprawianie dokumentu dokumentacji pracowniczej

Uwaga! Wygląd okna poprawiania danych uzależniony od tego, czy obsługiwana jest cała dokumentacja
pracownicza danego pracownika, czy wybrany dokument.

Aby poprawić dokument/dokumentację pracowniczą, należy:

Uruchomić kartotekę Elektroniczna dokumentacja pracownicza.

W kartotece wybrać polecenie Otwórz.

1. W trybie poprawiania dokumentu (okno wywołane po zaznaczeniu dokumentu) okno wygląda analogicznie jak okno 

dodawania dokumentu do dokumentacji, ale działa w trybie poprawiania, tzn. wszystkie zakładki są aktywne, można

poprawiać dane dokumentu i wybrane atrybuty dokumentacji.



484 Kadry

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Poprawianie dokumentu dokumentacji pracowniczej

2. W trybie poprawiania dokumentacji pracowniczej wybranego pracownika, otwarta zostanie nowa zakładka - kartoteka

dokumentacji pracowniczej, ale wywołana w kontekście konkretnego zbioru dokumentów.

Kartoteka dokumentacji pracowniczej wywołana w kontekście konkretnego zbioru dokumentów

Usuwanie dokumentu z dokumentacji pracowniczej

Operacja usuwa zaznaczony element w kartotece Elektroniczna dokumentacja pracownicza.

W zależności od tego czy zaznaczono zbiór dokumentów (rekord dot.  dokumentacji  pracowniczej),  czy  pojedynczy
dokument (rekord dot. dokumentu w dokumentacji pracowniczej) wyświetlony zostanie komunikat o różnej treści:

1. W przypadku usuwania całej dokumentacji (zaznaczona gałąź): pojawi się następujący komunikat:
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Usuwanie dokumentacji pracowniczej

Po potwierdzeniu przez operatora (wybór Tak) usunięta zostanie wskazana dokumentacja pracownicza.

2. W przypadku usuwania pojedynczego dokumentu (zaznaczonego liścia z komponencie drzewa – tabeli) pojawi się
poniższy komunikat:

Usuwanie dokumentu z dokumentacji pracowniczej

Po potwierdzeniu przez operatora (wybór Tak) usunięty zostanie wybrany dokument pracownika.

Ewidencja dokumentacji pracowniczej w kontekście pracownika

Możliwe  jest  wprowadzenie  dokumentu  do  dokumentacji  pracowniczej  w  kontekście  pracownika  lub
współpracownika, którego dotyczy dokument.

Kartoteka pracowników, współpracowników:

W menu Kartoteki w kartotece pracowników oraz współpracowników widnieją następujące pozycje menu:

Zakładanie dokumentacji pracowniczej,

Wprowadzenie dokumentu do dokumentacji pracowniczej,

Wprowadzenie dokumentu do dokumentacji wg załączników,

Elektroniczna dokumentacja pracownicza,

Elektroniczna dokumentacja pracownicza zaznaczonych osób.
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Operacje w Kartotece pracowników dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Pracowniczej

Uwaga! Pozycje menu zostaną dodane do menu tylko, gdy aktywny będzie moduł „Elektroniczna dokumentacja
pracownicza”.

Do  okna  edycji  danych  w  Kartotece  pracowników  oraz  współpracowników  dodano  zakładkę  „Elektroniczna
dokumentacja  pracownicza”  na  której  prezentowane są  dokumenty  wchodzące w skład  dokumentacji  pracowniczej
zarejestrowanej dla osoby.

Poprawianie pracownika - zakładka Elektroniczna Dokumentacja Pracownicza

Do  paska  menu  w  kartotece  kandydatów  (moduł  Zarządanie  Kapitałem  Ludzkim)  w  menu  Kartoteki  widnieją
pozycje:
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Zakładanie dokumentacji pracowniczej,

Wprowadzenie dokumentu do dokumentacji pracowniczej,

Elektroniczna dokumentacja pracownicza,

Elektroniczna dokumentacja pracownicza zaznaczonych osób.

Operacje w kartotece Kandydaci dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Pracowniczej

Uwaga! Pozycje menu zostaną dodane do menu tylko gdy aktywny będzie moduł „Elektroniczna dokumentacja
pracownicza”.

Do  okna  edycji  danych  w kartotece kandydatów dodano  zakładkę  „Elektroniczna  dokumentacja  pracownicza”  na
której prezentowane są dokumenty wchodzące w skład dokumentacji pracowniczej zarejestrowanej dla osoby.
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Poprawianie kandydata - zakładka Elektroniczna Dokumentacja Pracownicza

Załączniki multimedialne dokumentacji pracowniczej

Istnieje możliwość zapisania  załączników multimedialnych  dokumentacji  pracowniczej  w repozytorium  dyskowym
odrębnym  do  standardowego.  Zapewnione  zostało  rozdzielenie  lokalizacji  dyskowych,  w  których  zapisywane  będą
załączniki multimedialne w taki sposób, aby załączniki dokumentacji pracowniczej zapisywane były w innych folderach
niż załączniki pozostałych obiektów.

Zapewniona jest obsługa nowego klucza katalogu, w którym zapisywane będą pliki dokumentacji pracowniczej. 

Aby  umożliwić  zapisywanie  załączników  multimedialnych  dokumentacji  pracowniczej,  do  pliku  konfiguracyjnego
znajdującego się na serwerze aplikacji, należy dodać klucz rozpoczynający się od stałej frazy „defkatalog_zal”. Jeżeli w
pliku właściwości znajdzie się klucz rozpoczynający się od ww. frazy – wartość klucza powinna wskazywać na katalog,
w którym zapisywane będą załączniki dokumentacji pracowniczej.

Parametry konfiguracyjne

Moduł Elektroniczna dokumentacja pracownicza (EDP) uzmożliwia ustawienie parametrów:

parametr  konfiguracyjny  wdrożeniowca  o  nazwie  KatalogZalacznikowDokumentPrac  i  opisie  „Klucz  katalogu
załączników dokumentacji pracowniczej na serwerze”. W parametrze wskazać można aktualny  katalog  na  dysku
serwera, w którym zapisywane będą załączniki dokumentacji pracowniczej.

parametr  konfiguracyjny  użytkownika  o  nazwie  DefRapElektronicznaDokumentacjaPrac  i  opisie  „Definiowane
raporty kartoteki elektronicznej dokumentacji pracowniczej”. W parametrze wskazać można raporty definiowane
dostępne w kartotece elektronicznej dokumentacji pracowniczej.
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Płace

  

Planowanie wynagrodzeń

System umożliwia (w połączeniu z modułem Budżetowanie) wygenerowanie planu wynagrodzeń na podany okres i
jego  ewentualne  zaksięgowanie  jako  zaangażowanie.  Plan  wynagrodzeń  wyliczany  jest  na  podstawie  danych
wprowadzonych  w  module  kadrowym  z  uwzględnieniem  planowanych  zmian  stawek  (np.  stawek  ZUS)  oraz
współczynników (np. planowany wzrost wynagrodzeń).

Podstawowe słowniki modułu Płace

Standardowe funkcje / operacje wybierane z menu umożliwiają zarządzanie zawartością słownika.

Słowniki posiadają możliwość deaktywowania / aktywowania dodanych rekordów.

Ciągi autonumeracji personelu

Ciągi autonumeracji personelu wykorzystywane są w systemie do automatycznego generowania kolejnego numeru
danego obiektu, np. numeru akt pracownika, symbolu osoby, deklaracji rozliczeniowej DRA, itp.

Ciągi autonumeracji personelu

Formuły absencji

Wejście do kartoteki następuje poprzez wybór opcji Formuły absencji z głównego menu systemu. Następnie ukazuje
się okno zawierające wykaz  zdefiniowanych  formuł  absencji.  Okno  Formuły  absencji  umożliwia  definiowanie formuł
absencji w celu umożliwienia dokonania sprawdzenia i zapisu wprowadzanej lub modyfikowanej absencji.
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Okno Formuły absencji

Edycja danych podstawowych formuły absencji

Każda pozycja kartoteki zawiera definicję formuły absencji.
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Definicja formuły absencji

Formuły podstaw świadczeń

Wejście  do  kartoteki  następuje  poprzez  wybór  opcji  Formuły  podstaw  świadczeń  z głównego  menu  systemu.
Następnie ukazuje się okno  zawierające wykaz  zdefiniowanych  formuł  podstaw świadczeń.  Okno  Formuły  podstaw
świadczeń umożliwia definiowanie formuł podstaw świadczeń.

Definicja formuł podstaw świadczeń

Każda pozycja kartoteki zawiera definicję formuły.
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Definicja formuły podstawy świadczenia

Tytuł składnika stałego

Słownik Tytuł składnika stałego zawiera listę zdefiniowanych tytułów składnika stałego.

Tytuł składnika stałego

Każdy tytuł składnika stałego opisany jest następującymi atrybutami:
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o Opis,

o Symbol,

o Typ wartości:  Liczbowa, Logiczna, Parametr,

o Typ składnika: Wynagrodzenia i dodatki, Potrącenia,

o Ograniczenie  zakresu  widoczności  składnika  -  tak/nie,  wybór  z list  rozwijanych:   Fundusz  osobowy/
fundusz bezosobowy, Płacowe/kadrowe,

o Grupy składników stałych, których elementem jest składnik.

Ekran definicji tytułu składnika stałego

Składniki globalne

Słownik Składniki globalne służy do definiowania parametrów globalnych (takich samych wartości dla wszystkich
pracowników) wykorzystywanych przy naliczaniu płac, np. kwota najniższej płacy krajowej, stawek procentowych i
kwot  progów podatkowych  skali  podatkowej,   wysokość  kwoty  wolnej  od  podatku,  stopa  składki  ubezpieczenia
chorobowego, rentowego, itp.
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Słownik Składniki globalne

Ewidencja składnika globalnego
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Składniki płac

Słownik Składniki płacowe służy do definiowania składników płac.

 Słownik Składniki płacowe

Każdy element kartoteki opisany jest przez:

o Numer,

o Nazwa,

o Nazwa na pasku wypłat,

o Symbol,

o Zaokrąglenie - wybór wartości z listy rozwijanej,

o Stosować formułę do wyliczania wartości - tak / nie,

o Prezentowany na pasku wypłat - tak / nie,

o Prezentowany w podsumowaniu listy wypłat - tak / nie,

o Kopiowany do kartoteki zarobkowej - tak / nie,

o Wartość jest kwotą - tak / nie,

o Można zablokować na liście płac - tak / nie,

o Sumowany w kartotece zarobkowej i raportach  -  wartość  pola  decyduje o  tym,  czy  wartości  składnika
będą  sumowane podczas  pobierania  danych  z  kartoteki  zarobkowej  do  deklaracji  rozliczeniowych  PIT  i
IFT,  czy  też  pobrana  zostanie  maksymalna  wartość  składnika.  Jeżeli  pole  "Sumowany  w  kartotece
zarobkowej i  raportach"  zostanie zaznaczone (taka  wartość  jest  przypisywana  domyślnie do  składnika)
wartości  składników  będą  sumowane,  jeżeli  pole  będzie  odznaczone,  pobrana  zostanie  maksymalna
wartość składnika.
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Ewidencja składnika płacowego

Szczegółowe informacje na temat obsługi składników płacowych  znajdują  się w rozdziale Definiowanie składników
płacowych.

Formuły składników

Słownik  Formuły  składników  płacowych  jest  zawężonym  słownikiem  Składniki  płacowe  i służy  do  opisywania
sposobu naliczania poszczególnych składników płacowych na listach płac. Słownik formuł zawiera pozycje ze słownika
składników płacowych, dla których podczas definiowania składnika zaznaczono pole "Stosować formułę do wyliczania
wartości". Formuły zapisywane są w edytorze formuł.
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 Słownik Formuły składników płacowych

Każda pozycja kartoteki zawiera definicję formuły.

Przykładowa formuła składnika płacowego

Szczegółowe  informacje  na  temat  obsługi  definicji  formuł  składników  płacowych  znajdują  się  w  rozdziale
Definiowanie formuł naliczania składników płacowych.
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Grupy premiowe

Słownik zawiera listę zdefiniowanych grup premiowych, przypisywanych pracownikom w umowie o pracę.

Grupa premiowa

Dodawanie grupy premiowej

Szablony arkuszy premiowych

Słownik  zawiera  listę  zdefiniowanych  szablonów  premiowych,  wykorzystywanych  podczas  naliczania  premii  dla
pracowników.

Szablony arkuszy premiowych
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Edycja szablonu arkusza premiowego – zakładka Oznaczenie

W zakładce Pozycje zawarte są informacje dotyczące osoby premiującej i osób podlegających premiującemu.

 Edycja szablonu arkusza premiowego – zakładka Pozycje

Osoby można dodawać poprzez wybór z kartoteki pracowników lub usuwać z listy.

Szczegółowe informacje na  temat  obsługi  szablonów  arkuszy  premiowych  znajdują  się  w  rozdziale  Definiowanie
szablonów arkuszy premiowych.
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Umowa rodzaj

Słownik  zawiera  listę  zdefiniowanych  umów  cywilno-prawnych  oraz  przypisanych  do  nich  szablonów  list  płac
współpracowników.

Słownik Umowa rodzaj

Każda umowa opisana jest przez następujące atrybuty (kolumny):

o Kod - pole tekstowe o długości 5 znaków,

o Opis - pole tekstowe o długości 80 znaków.

Szczegółowe  informacje  na  temat  zastosowania  słownika  Umowa  rodzaj  znajdują  sie  w  rozdziale  Definiowanie
rodzajów umów cywilno-prawnych.
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Szablony list płac

Słownik Szablony list płac służy do budowania szablonów list płac.

Definicje szablonów list płac

Każdy element kartoteki opisany jest na dwóch zakładkach: Dane podstawowe oraz Definicja okresów absencji.

Zakładka Dane podstawowe

Szablon listy płac - Dane podstawowe
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Na zakładce Dane podstawowe znajdują się pola:

o Nazwa - czytelna nazwa szablonu,

o Szablon  dla listy  głównej  -  znacznik  określa,  czy  szablon  przeznaczony  jest  dla  głównej  (podstawowej)
listy;  znacznik ten może być ważny dla niektórych algorytmów naliczania  składników,  bo  wyróżnia  listy
stworzone na  podstawie tego  szablonu,  mogą  być  np.  na  liście głównej  wyliczane  składki  na  fundusze
ubezpieczeniowe lub podatek z uwzględnieniem pozostałych list w miesiącu (kwestia zaokrągleń wartości
funduszy),

o Korekta storno - tak/nie,

o Rodzaj daty wypłaty - należy wybrać jedną z czterech możliwości:

z góry przed początkiem miesiąca,

z góry na początku miesiąca,

z dołu przed końcem miesiąca,

z dołu po zakończeniu miesiąca,

o Jednostka organizacyjna - określa jednostkę organizacyjną, dla której ma być przeznaczony ten szablon;
jeśli jednostka nie zostanie określona, oznacza to, że szablon przeznaczony  jest  do  tworzenia  list,  które
mogą obejmować wszystkich pracowników przedsiębiorstwa,

o Przekrój zatrudnienia - wartość wyświetla się po wybraniu elementu struktury zatrudnienia,

o Struktura zatrudnienia -  określa  grupę zatrudnienia  lub  pojedynczą  nazwę stanowiska,  dla  której(-ego)
ma  być  przeznaczony  ten  szablon;  jeśli  jednostka  nie  zostanie  określona,  oznacza  to,  że  szablon
przeznaczony jest do tworzenia list, które mogą obejmować wszystkie grupy  zatrudnienia  pracowników
przedsiębiorstwa,

o Składniki - określa składniki płacowe, które będą przeliczane na tej liście,

o Składniki wstępnie przeliczane - określa składniki płacowe, które będą przeliczane na tej liście tuż po jej
założeniu; składniki  te po  jednokrotnym  przeliczeniu  zostają  zablokowane.  Właściwość  tę (jednokrotne
przeliczanie z automatyczną blokadą) wprowadzono, by ułatwić np. przeliczanie tych składników, których
wartość zdeterminowana jest na podstawie wartości z kartoteki zarobkowej z poprzednich miesięcy, np.
naliczanie  dniówki  zasiłku  chorobowego,  dla  tych  składników  nie  ma  potrzeby  wielokrotnego  ich
przeliczania. Blokadę tę można oczywiście zdjąć w czasie pracy nad listą płacową.
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Zakładka Definicja okresów absencji

Szablon listy płac - Definicja okresów absencji

Na zakładce Definicja okresów absencji znajdują się pola:

o Symbol grupy,

o Nazwa grupy,

o Dzień miesiąca,

o Przesunięcie wzgl. miesiąca.

Szczegółowe  informacje  na  temat  obsługi  definicji  szablonów  list  płac  znajdują  się  w  rozdziale  Definiowanie
szablonów list płac.
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Banki

Słownik zawiera listę zdefiniowanych banków, z którymi współpracuje przedsiębiorstwo / organizacja.

Banki

Każdy bank opisany jest przez następujące atrybuty (kolumny):

Symbol,

Kod banku - pole o długości 30 znaków alfanumerycznych,

Nazwa.

Definiowanie składników globalnych

Słownik  Składniki  globalne  służy  do  definiowania  parametrów globalnych  (takich  samych  wartości  dla  wszystkich
pracowników) wykorzystywanych przy naliczaniu płac, np. kwota najniższej płacy krajowej. 
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Dodawanie składnika globalnego

Aby dodać nowy składnik globalny, należy wykonać następujące czynności:

Z menu aplikacji wybrać opcję Składnik globalny.

Okno Składniki globalne

Z menu głównego okna Składniki globalne  wybrać Dane  Dodaj (lub skorzystać z przycisku Dodaj na pasku
przycisków).

Dodawanie składnika globalnego
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Wpisać następujące dane:

o Symbol - symbol składnika globalnego (do 10 znaków), pole unikalne,

o Nazwa - nazwa składnika globalnego (do 120 znaków), pole unikalne.

Następnie należy nacisnąć przycisk Dodaj i wpisać następujące dane:

o Wartość - kwota,

o Data od - jest to data początku obowiązywania danej wartości składnika ,

o Data do - jest to data końca obowiązywania danej wartości składnika.

Ważne! Symbole składników globalnych są wykorzystywane w definicji formuł składników płacowych.

Naciśnięciem przycisku Akceptuj zatwierdzić dokonany wybór.

Usuwanie składnika globalnego

Z uwagi na dane historyczne przechowywane w bazie danych system nie pozwala na całkowite usunięcie składnika
globalnego  – zostaje on  przeniesiony  do  pozycji  Nieaktywnych  i jest  widoczny  po  wyborze  z menu  głównego  okna

Składniki globalne pozycji Widok  Nieaktywne. 

Aby usunąć składnik globalny, należy wykonać następujące czynności:

Wybrać składnik globalny.

Z menu głównego okna Składniki  globalne  wybrać  Dane   Usuń  (lub  skorzystać  z przycisku  Usuń  w pasku
przycisków).

Naciśnięciem przycisku Tak zatwierdzić dokonany wybór.

Przywracanie nieaktywnego (usuniętego) składnika globalnego

Aby przywrócić nieaktywny (usunięty) składnik globalny do aktywnych, należy wykonać następujące czynności:

Z menu głównego okna Składniki globalne wybrać Widok  Nieaktywne.

Ustawić się na wybranej pozycji. 

Z menu głównego okna Składniki globalne wybrać Operacje  Zmień status.

Naciśnięciem przycisku Tak zatwierdzić dokonany wybór.

Poprawianie składnika globalnego

Aby poprawić istniejący składnik globalny, należy wykonać następujące czynności:

Wybrać składnik globalny.

Z  głównego  okna  Składniki  globalne  wybrać  Dane   Popraw  (lub  skorzystać  z przycisku  Popraw  na pasku
przycisków).

W oknie Składniki globalne – Edycja można zmienić potrzebne dane.

Ważne! Symbole składników globalnych są wykorzystywane w definicji formuł składników płacowych.

Naciśnięciem przycisku Akceptuj zatwierdzić dokonany wybór.
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Drukowanie słownika Składniki globalne

Aby wydrukować słownik Składników globalnych, należy wykonać następujące czynności:

Z  głównego  okna  Składniki  globalne  wybrać  Dane   Drukuj  (lub  skorzystać  z przycisku  Drukuj  na pasku
przycisków).

Po otwarciu okna Wydruk tabeli naciśnięciem przycisku Drukuj zatwierdzić dokonany wybór.

Definiowanie stałych składników płac

Słownik Tytuł składnika stałego służy do definiowania indywidualnych parametrów dla każdego pracownika w oknie

Kartoteki  osobowej   Umowa o pracę,  np.  kwota  płacy  zasadniczej  z angażu.  Można  określić  czas  obowiązywania
danego składnika stałego poprzez podanie daty początku i końca. 

Dodawanie nowego składnika stałego do słownika

Aby dodać nowy składnik stały, należy wykonać następujące czynności:

Z menu aplikacji wybrać opcję Składnik stały tytuł.

Okno Tytuł składnika stałego

Z  menu  głównego  okna  Tytuł  składnika  stałego  wybrać  Dane   Dodaj  (lub  skorzystać  z przycisku  Dodaj
na pasku przycisków).
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Dodawanie składnika stałego do słownika

W oknie Tytuł składnika stałego – Dodawanie wpisać następujące dane:

o Opis - nazwa składnika stałego (do 120 znaków), pole unikalne,

o Symbol - symbol składnika stałego (do 15 znaków), pole unikalne,

o Typ wartości - należy wybrać jedną z możliwości:

liczbowa,

logiczna,

parametr,

o Ograniczenie zakresu widoczności składnika - można wybrać z listy:

fundusz osobowy lub  fundusz bezosobowy,

płacowe lub kadrowe.

W  przypadku,  gdy  nie  zostanie  ograniczony  zakres  widoczności  danego  składnika,  będzie  on  widoczny  w obu
funduszach.

Ważne! Symbole składników stałych są wykorzystywane w definicji formuł składników płacowych.

Naciśnięciem przycisku Akceptuj zatwierdzić wprowadzone dane.

Usuwanie składnika stałego ze słownika

Z uwagi na dane historyczne przechowywane w bazie danych system nie pozwala na całkowite usunięcie składnika
stałego – zostaje on przeniesiony do pozycji Nieaktywnych i jest widoczny po  wyborze z menu  głównego  okna  Tytuł

składnika stałego pozycji Widok  Nieaktywne. Aby usunąć składnik stały należy wykonać następujące czynności:

Wskazać składnik stały.

Z  menu  głównego  okna  Tytuł  składnika  stałego  wybrać  Dane   Usuń  (lub  skorzystać  z przycisku  Usuń
na pasku przycisków).

Naciśnięciem przycisku Tak zatwierdzić dokonany wybór.
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Przywracanie nieaktywnego (usuniętego) składnika stałego

Aby przywrócić nieaktywny (usunięty) składnik stały do aktywnych, należy wykonać następujące czynności:

Z menu głównego okna Tytuł składnika stałego wybrać Widok  Nieaktywne.

Ustawić się na wybranej pozycji. 

Z menu głównego okna Tytuł składnika stałego wybrać Operacje  Zmień status.

Naciśnięciem przycisku Tak zatwierdzić dokonany wybór.

Poprawianie składnika stałego

Aby poprawić istniejący składnik stały, należy wykonać następujące czynności:

Z  głównego  okna  Tytuł  składnika  stałego  wybrać  Dane   Popraw  (lub  skorzystać  z przycisku  Popraw
na pasku przycisków).

W oknie Tytuł składnika stałego – Edycja można zmienić potrzebne dane.

Naciśnięciem przycisku Akceptuj zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Drukowanie słownika Tytuł składnika stałego

Aby wydrukować słownik Tytuł składnika stałego, należy wykonać następujące czynności:

Z głównego okna Tytuł składnika stałego wybrać Dane   Drukuj (lub skorzystać z przycisku Drukuj na pasku
przycisków).

Po otwarciu okna Wydruk tabeli naciśnięciem przycisku Drukuj zatwierdzić dokonany wybór.

Dodawanie składnika stałego dla pracownika

Stałe składniki pozwalają na wprowadzenie indywidualnych wartości dla pracownika, które są pobierane na  listach
płac.  Można  wprowadzać  historię  stawek  danego  składnika  stałego  poprzez  naniesienie  dat  obowiązywania  tego
składnika.

Aby dodać składnik stały dla pracownika, należy wykonać następujące czynności:

W kartotece osobowej podświetlić pracownika i z menu okna Kartoteka pracowników  wybrać pozycję Dane

 Popraw Ctrl+O (lub skorzystać z przycisku Popraw na pasku przycisków).

W oknie Poprawianie  danych  pracownika  należy  wybrać  z listy  wyboru  panel  Umowa o pracę   zakładkę
Stałe składniki.
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Dodanie składnika stałego dla pracownika

Należy  wybrać  opcję  Dodaj,  a  następnie  ze  słownika  Tytuł  składnika  stałego  wybrać  odpowiedni  składnik
i wpisać  jego  wartość  liczbową  /  logiczną.  Jeżeli  dany  składnik  ma  określony  okres  obowiązywania  należy
podać odpowiednie daty.

Naciśnięciem przycisku Akceptuj zatwierdzić dodanie składnika stałego.

Naciśnięciem przycisku Zapisz zatwierdź dokonany wybór.

Definiowanie składników płacowych

Uniwersalny  mechanizm  definiowania  składników  płacowych  pozwala  na  definiowanie  różnego  rodzaju
składników płac przeznaczonych do wykorzystania dla list płacowych (list podstawowych, listy korygujących, list
dodatkowych). Istnieje możliwość nadania osobno długiej i czytelnej nazwy składnika płacowego (do 80 znaków)
oraz nazwy drukowanej na pasku wypłat i na raportach płacowych (do 20 znaków).

W definicji  składnika  płac  można  też  ustalić  rodzaj  zaokrąglenia,  ustalić  czy  ma  on  się  drukować  na  pasku
wypłat,  w podsumowaniu  listy  wypłat  oraz  czy  ma  być  kopiowany  do  kartoteki  zarobkowej.  Składnik  jest
identyfikowany w systemie poprzez jego numer.
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Dodawanie składnika płac

Aby dodać nowy składnik płac, należy wykonać następujące czynności:

Z menu aplikacji wybrać opcję Składniki płac.

Okno Definicje składników płacowych

Z menu głównego okna  Definicje  składników  płacowych  wybrać  Dane   Dodaj  (lub  skorzystać  z przycisku
Dodaj składnik płacowy na pasku przycisków).
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Dodawanie składnika płac

W oknie Dodawanie składników płacowych wpisać następujące dane:

o Numer - numer składnika płac jest unikalny,

o Nazwa - nazwa składnika płac (do 80 znaków),

o Nazwa na pasku wypłat - nazwa składnika płac  wyświetlająca  się na  raportach  płacowych  i na  paskach
wypłat (do 20 znaków),

o Symbol - (do 6 znaków),

o Zaokrąglenie  -  określa  sposób  zaokrąglenia  składnika,  wpisanie wartości  np.  0,01  oznacza,  że  wartość
składnika po wyliczeniu jego wartości będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku,

o Stosować formułę do wyliczania wartości  -  jeśli  zaznaczone oznacza,  że do  wyliczania  wartości  będzie
zdefiniowana  formuła  obliczeniowa,  jeśli  niezaznaczone  oznacza,  że  wartość  składnika  będzie
wprowadzana ręcznie,

o Prezentowany na pasku wypłat,

o Prezentowany w podsumowaniu listy wypłat,

o Kopiowany do kartoteki zarobkowej - określa, czy wartość tego składnika wyliczona na liście płac będzie
kopiowana do kartoteki zarobkowej,

o Wartość jest kwotą,

o Można zablokować na liście płac - określa, czy wartość tego składnika można zablokować na liście płac,

o Sumowany w kartotece zarobkowej i raportach.

Naciśnięciem przycisku Akceptuj zatwierdzić dokonany wybór.
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Usuwanie składnika płac

Aby usunąć składnik płac, należy wykonać następujące czynności:

Upewnić  się,  czy  wybrany  składnik  płac  nie  znajduje  się  w Szablonie  list  płac  oraz,  że  nie  ma  dla  niego
zdefiniowanej formuły płacowej.

Z  menu  głównego  okna  Definicje  składników  płacowych  wybrać  Dane   Usuń  (lub  skorzystać  z przycisku
Usuń składnik płacowy na pasku przycisków).

Naciśnięciem przycisku Tak zatwierdzić dokonany wybór.

Usuwanie składnika płac

Poprawianie składnika płac

Aby poprawić definicję istniejącego składnika płac, należy wykonać następujące czynności:

Z menu głównego okna Definicje składników płacowych wybrać Dane   Popraw  (lub skorzystać z przycisku
Popraw składnik płacowy).

W oknie Modyfikacja składników płacowych zmienić potrzebne dane.

Naciśnięciem przycisku Akceptuj zatwierdzić dokonane zmiany.

Przeglądanie składnika płac

Aby przeglądać definicję wybranego składnika płac, należy wykonać następujące czynności:

Z  menu  głównego  okna  Definicje  składników  płacowych  skorzystać  z przycisku  Wyświetlanie  składnika

płacoweg  na pasku przycisków.

W celu zamknięcia okna nacisnąć przycisk Zamknij.

Drukowanie słownika Definicje składników płacowych

Aby wydrukować słownik składników płac, należy wykonać następujące czynności:

Z głównego okna Definicje składników płacowych wybrać Dane  Drukuj.

Naciśnięciem przycisku Drukuj zatwierdzić dokonany wybór parametrów wydruku.

Klasyfikacja budżetowa składnika

Aby poprawić definicję istniejącego składnika płac, należy wykonać następujące czynności:

Z  menu  głównego  okna  Definicje  składników  płacowych  wybrać  Dane   Popraw  (lub  skorzystać  z przycisku
Popraw składnik płacowy).

W oknie Modyfikacja składników płacowych zmienić potrzebne dane.

Zakładka Def. składnika – zmodyfikować dane analogicznie, jak podczas dodawania.
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Zakładka Klasyfikacja budżetowa – zdefiniować klasyfikację budżetową składnika płacowego.

Dla każdego składnika płac możliwe jest wyświetlenie, dodanie, modyfikacja lub usunięcie klasyfikacji budżetowej.

System interpretuje wprowadzoną klasyfikację budżetową według następującego schematu:

1. Sprawdza klasyfikację budżetową stałych składników umowy: obszar funkcjonalny / rozdział / zadanie.

2. Jeśli powyższych brak, pobiera klasyfikację budżetową z umowy o pracę:

a. zadanie (zadanie zależy od stanowiska),
b. jeśli jest to zespół szkolny: obszar funkcjonalny / rozdział / zadanie.

3. Jeśli powyższych brak, pobiera klasyfikację budżetową z pracownika / współpracownika.

4. Jeśli powyższych brak, pobiera klasyfikację budżetową z dysponenta: obszar funkcjonalny / dział / rozdział.

5. Zawsze  pobiera  klasyfikację  budżetową  z  definicji  składników  płacowych:  paragraf  /  analityka  /  tytuł
paragrafu.

Naciśnięciem przycisku Akceptuj zatwierdzić dokonane zmiany.

Wyświetlenie szczegółów klasyfikacji budżetowej

Aby wyświetlić zdefiniowaną klasyfikację budżetową składnika płac, należy:

W trybie poprawiania składnika płac wybrać zakładkę Klasyfikacja budżetowa.

Poprawianie składnika płacowego - Klasyfikacja budżetowa

Przyciskiem Akceptuj / Anuluj zamknąć okno edycji składnika płac.
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Dodawanie klasyfikacji budżetowej

Aby dodać klasyfikację budżetową dla wybranego składnika płac, należy:

W trybie poprawiania składnika płac wybrać zakładkę Klasyfikacja budżetowa.

Wcisnąć przycisk Dodaj, uaktywnią się pola klasyfikacji budżetowej.

Dodawanie klasyfikacji budżetowej

Wartości dla poszczególnych pól klasyfikacji budżetowej wybrać z podpiętych słowników.

Uwaga! Po otwarciu słownika domyślnie wyświetlane są pozycje zawarte w planie budżetowym jednostki. Aby
wyświetlić wszystkie pozycje słownika, należy odznaczyć checkbox filtrowanie wg planu budżetowego.

Jednostka - wybór ze słownika struktury organizacyjnej,

Obszar fun. - wybór obszaru funkcjonalnego ze słownika obszarów funkcjonalnych,

Dział - wybór działu ze słownika działów,

Rozdział - wybór rozdziału ze słownika rozdziałów,

Paragraf - wybór paragrafu ze słownika paragrafów,

Analityka par. - wybór analityki paragrafu ze słownika analityk,

Tytuł par. - wybór tytułu paragrafu ze słownika tytułów paragrafu,

Zadanie - wybór zadania ze słownika zadań,

Źródło doch. - wybór źródła ze słownika źródeł doch.,

Źródło poz doch. - wybór źródła ze słownika źródeł poz doch.,

Wydatek str. - wybór wydatku ze słownika wydatków strukturalnych,
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Procent - określenie udziału procentowego definiowanej klasyfikacji budżetowej w całości,

J.m.  -  w  przypadku  konieczności  wprowadzenia  innej  jednostki  miary  niż  procent,  wybór  jednostki
miary ze słownika jednostek miary,

Ilość - liczba wybranych wyżej jednostek miary.

Wcisnąć ikonę Akceptuj.

Dodawanie klasyfikacji budżetowej cd.

Przyciskiem Akceptuj zamknąć okno.

Modyfikacja klasyfikacji budżetowej

Aby zmodyfikować klasyfikację budżetową dla wybranego składnika płac, należy:

W trybie poprawiania składnika płac wybrać zakładkę Klasyfikacja budżetowa.

Wybrać klasyfikację budżetową do zmiany.

Przyciskiem Popraw uaktywnić okno umożliwiające modyfikację danych.

Wprowadzić zmiany w odpowiednich polach, analogicznie, jak w przypadku dodawania klasyfikacji budżetowej.

Ikoną  Akceptuj  zatwierdzić  zmodyfikowane  dane  –  poprawiona  klasyfikacja  zaktualizuje  się  w tabeli  w górnej
części okna.

Usuwanie klasyfikacji budżetowej

Aby usunąć klasyfikację budżetową wybranego składnika płac, należy:

W trybie poprawiania składnika płac wybrać zakładkę Klasyfikacja budżetowa.
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Wybrać klasyfikację budżetową do usunięcia.

Wybrać polecenie Usuń.

Ponieważ operacja ta jest nieodwracalna, system poprosi o potwierdzenie polecenia. 

Usuwanie klasyfikacji budżetowej

Jeżeli klasyfikacja budżetowa ma zostać  usunięta,  należy  wybrać  przycisk  Tak,  w przeciwnym  wypadku  przycisk
Nie. 

Po  zaakceptowaniu  polecenia  Usuń  wybrana  klasyfikacja  budżetowa  zostanie  usunięta  z tabeli  znajdującej  się
w górnej części okna.

Definiowanie formuł naliczania składników płacowych

Formuły składników płacowych służą  do  opisywania  sposobu  naliczania  poszczególnych  składników płacowych  na
listach płac. 

Dodawanie definicji formuły składnika płac

Formuły  naliczania  składników płacowych  mogą  mieć  specyficzne warianty  dla  poszczególnych  stanowisk  pracy  /
grup zatrudnienia. Algorytmy zapisywane są w uniwersalnym języku formuł.

Aby dodać nową definicję formuły składnika płac, należy wykonać następujące czynności:

Z menu aplikacji wybrać opcję Formuły składników.
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Okno Definicje formuł składników płacowych

Z menu głównego okna Definicje formuł składników płacowych wybrać Dane   Dodaj  (lub  skorzystać
z przycisku Dodaj formułę składnika płacowego na pasku przycisków).

Okno Definicje składników płacowych
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W  oknie  Definicje  składników  płacowych  wybrać  składnik  płac,  dla  którego  zostanie  zdefiniowana

definicja  formuły  płacowej.  Z menu  wybrać  Dane   Wybierz  (lub  skorzystać  z przycisku  Wybierz
składnik płacowy). Otworzy się okno edytora formuł.

Edytor formuł

W oknie Edytor formuł wpisać kod przy zastosowaniu odpowiedniego języka formuł, a następnie wybrać

z menu Operacje  Generuj (lub skorzystać z przycisku Generuj na pasku przycisków).
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Edycja definicji formuły składnika płac

Naciśnięciem przycisku Akceptuj zapisać zdefiniowaną formułę.

Usuwanie definicji formuły składnika płac

Aby usunąć definicję formuły składnika płac, należy wykonać następujące czynności:

Z  menu  głównego  okna  Definicje  formuł  składników  płacowych  wybrać  Dane   Usuń  (lub  skorzystać
z przycisku Usuń formułę składnika płacowego na pasku przycisków).

Naciśnięciem przycisku Tak zatwierdzić dokonany wybór.

Poprawianie definicji formuły składnika płac

Aby poprawić definicję istniejącej formuły składnika płac, należy wykonać następujące czynności:

Z  menu  głównego  okna  Definicje  formuł  składników  płacowych  wybrać  Dane   Popraw  (lub  skorzystać
z przycisku Popraw formułę składnika płacowego na pasku przycisków).

W oknie Edytor formuł można zmienić kod formuły płacowej. Następnie wybrać z menu Operacje   Generuj
(lub skorzystać z przycisku Generuj na pasku przycisków).

Naciśnięciem przycisku Akceptuj zapisać poprawioną formułę.
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Przeglądanie definicji formuły składnika płac

Aby przeglądać definicję formuły wybranego składnika płac, należy wykonać następujące czynności:

Z  głównego  okna  Definicje  formuł  składników  płacowych  wybrać  Dane   Wyświetl  (lub  skorzystać
z przycisku Przeglądaj formułę składnika płacowego na pasku przycisków).

Naciśnięciem przycisku Zamknij zatwierdzić dokonany wybór.

Drukowanie formuły wybranego składnika płac

Aby wydrukować formułę wybranego składnika płac, należy wykonać następujące czynności:

Z  głównego  okna  Definicje  składników  płacowych  wybrać  Dane   Popraw  (lub  skorzystać  z przycisku
Popraw formułę składnika płacowego na pasku przycisków).

W oknie Edytor formuł wybrać z menu pozycję Dane   Drukuj  (lub  skorzystać  z przycisku  Drukuj  na pasku
przycisków).

Naciśnięciem przycisku Drukuj zatwierdzić dokonany wybór.

Obsługa list płac

Realizacja list płac jest kluczowym zadaniem działu płac. Moduł Płace  wspomaga  kompleksowo  tworzenie list  płac
funduszu osobowego i bezosobowego. Możliwe jest dodawanie i naliczanie dowolnej liczby list płac.

Lista płac jest dokumentem (może brać udział w obiagu dokumentów).

Listy płac

W czasie pracy nad listą realizowane są następujące operacje:

inicjowanie (dodawanie) nowej listy na bazie zdefiniowanego szablonu,

modyfikacja parametrów listy, gdzie można zmienić niektóre parametry listy: nazwę listy, daty wypłaty,

realizacja obliczeń kwot na liście, w ramach której można wyodrębnić następujące zadania:

o grupowe dodanie pracowników do listy,
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o dodanie indywidualne pracowników do listy,

o wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie listy pracowników na liście płac,

o operacje związane z koncentracją na obliczaniu kwot dla jednego, wybranego pracownika: 

wyświetlanie kwot składników,

ręczny wsad danych,

obliczanie kwot składników wg formuł obliczeniowych,

blokowanie wybranego składnika przed modyfikacją w procesie obliczania wartości,

filtrowanie zakresu widocznych składników z listy,

o operacje związane z koncentracją  na  obliczaniu  kwot  dla  wielu  pracowników  (ewentualnie  całej
listy): 

ręczny wsad danych jednego składnika dla grupy pracowników,

selekcja (wybór jednego) składnika do wsadu danych,

zerowanie kwot wybranego składnika,

obliczanie kwot dla grupy pracowników (lub całej listy),

blokada składnika przed modyfikacją w procesie przeliczania,

usuwanie składnika z listy,

realizacja różnorodnych wydruków:

o wydruk listy płac,

o wydruk dotyczący stopnia realizacji listy – zestawienie osób z przeliczonymi kwotami,

o wydruk raportów imiennych z listy płacowej,

o przelewów,

o wydruk raportów definiowanych,

zamykanie listy  płac  – operacja  zamykania  listy  ważna  w przypadku  pracy  wielu  operatorów  nad  jedną
listą  płac,  listę  zamyka  się,  aby  uzyskać  stabilną,  niemodyfikowaną  w danej  chwili  wersję  listy  w celu
uzyskania  np.  wydruku,  uzyskania  akceptacji  itp.;  zamykanie  realizowane  jest  z reguły  na  żądanie
operatora odpowiedzialnego za całą listę,

otwieranie listy płac – operacja odwrotna do zamykania listy, przywraca jej stan PRZYGOTOWYWANA,

kopiowanie kwot z listy do kartoteki zarobkowej – operacja mająca na celu kopiowanie danych  z listy  do
kartoteki  zarobkowej  pracowników  traktowanej  jako  archiwum  danych  z listy  (przedsiębiorstwo  jest
obowiązane do długotrwałego przechowywania danych o zarobkach pracowników),

usuwanie listy,

zmiana daty skpiowanej listy płac - operacja umożliwia wykonanie operacji zmiany  dat  skopiowanej  listy
płac.

Uwaga! Do wykonania powyższej operacji niezbędne jest posiadanie przez operatora uprawnienia
PE_PL_LISTY_WART_ATR_KOP_MDF.

Filtrowanie

Kartoteka posiada wbudowane filtry:

o Rodzaj listy płac: Aktualne, Nieaktualne, Wszystko,

o Rok, miesiąc wypłaty,
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o Rok, miesiąc kosztów,

o Stan:  Aktualna,  Anulowana,  Nieaktualna,  Nowa,  Przygotowywana,  Skopiowana,  Zaksięgowana,
Zamknięta, Zatwierdzona,

o MPK,

o Szablon,

o Jednostka organizacyjna,

o Struktura zatrudnienia.

Listy płac - filtrowanie

Definiowanie szablonów list płac

Szablon  listy  płac  określa  czy  jest  to  lista  podstawowa,  dodatkowa,  czy  korekta  storno  oraz   jakie  składniki  płac
powinny  pojawić  się na  liście.  W systemie istnieją  stanadardowe szablony  list  umożliwiające wygenerowanie  listy  i
rozliczenie ryczałtów samochodowych  i  ekwiwalentów  za   odzieży,  rozliczenie  korekt  deklaracji  ZUS  w  związku  ze
zwrotem nadpłaconych składek ZUS, itp. Do szablonów standardowych należą:

Lista podstawowa - pracownicy fizyczni,

Lista podstawowa - pracownicy umysłowi,

Lista dodatkowa (ryczałt samochodowy, ekwiwalent za odzież),

Lista dodatkowa (Odprawy),

Lista dodatkowa - zwrot nadpłaconej składki ZUS,

Wyrównanie płacy,

Wypłaty ZFŚS,

Korekta storno.

System umozliwia modyfikację standardowych szablonów oraz zdefiniowanie nowych przez Użytkownika.

Aby zdefiniować nowy szablon listy płacowej, należy wykonać następujące czynności:

Z menu systemu wybrać opcję Płace  Szablony list płac. Po jej wybraniu ukaże się okno Definicje szablonów list
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płac.

Okno Definicje szablonów list płac

Dodać  nowy  szablon  za  pomocą  opcji  Dane   Dodaj  (lub  wybranie  na  pasku  ikony  Dodaj  definicję  nowego
szablonu listy).

Po  wybraniu  tej  opcji  otworzy  się  okno  Dodawanie  szablonu  list  płac,  w  którym  należy  wprowadzić  dane
składające się na definicję szablonu listy płac.

Wypełnić definicję szablonu na zakładce Dane podstawowe.

Okno Dodawanie szablonu listy płac - Dane podstawowe

o Nazwa - czytelna nazwa szablonu,
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o Szablon dla listy  głównej  -  znacznik  określa,  czy  szablon  przeznaczony  jest  dla  głównej  (podstawowej)
listy;  znacznik ten może być ważny dla niektórych algorytmów naliczania składników, bo wyróżnia listy
stworzone na podstawie tego  szablonu,  mogą  być  np.  na  liście głównej  wyliczane składki  na  fundusze
ubezpieczeniowe  lub  podatek  z uwzględnieniem  pozostałych  list  w miesiącu  (kwestia  zaokrągleń
wartości funduszy).

o Korekta storno,

o Rodzaj daty wypłaty - należy wybrać jedną z czterech możliwości:

z góry przed początkiem miesiąca,

z góry na początku miesiąca,

z dołu przed końcem miesiąca,

z dołu po zakończeniu miesiąca.

Jeśli  pozostają  jakiekolwiek  wątpliwości  to  można  wybrać  opcję „z  dołu  po  zakończeniu  miesiąca”;  ustawienie  to
może,  ale  nie  musi  wpływać  na  sposób  przeliczania  składników  płacowych,  to  czy  będzie  brane  pod  uwagę
w algorytmach  przeliczania  składników  zależy  tylko  od  zdefiniowanych  algorytmów  przeliczania  składników
płacowych.

o Jednostka organizacyjna - określa jednostkę organizacyjną, dla której ma być przeznaczony ten szablon;
jeśli jednostka nie zostanie określona, oznacza to, że szablon przeznaczony jest do tworzenia list, które
mogą obejmować wszystkich pracowników przedsiębiorstwa,

o Przekrój zatrudnienia - tylko do odczytu,

o Struktura zatrudnienia - określa grupę zatrudnienia  lub  pojedynczą  nazwę stanowiska,  dla  której(-ego)
ma  być  przeznaczony  ten  szablon;  jeśli  jednostka  nie  zostanie  określona,  oznacza  to,  że  szablon
przeznaczony jest do tworzenia list, które mogą obejmować wszystkich grupy zatrudnienia pracowników
przedsiębiorstwa,

o Składniki - określa składniki płacowe, które będą przeliczane na tej liście,

o Składniki wstępnie przeliczane - określa składniki płacowe, które będą przeliczane na tej liście tuż po jej
założeniu; składniki te po jednokrotnym przeliczeniu zostają  zablokowane.  Właściwość  tę (jednokrotne
przeliczanie z automatyczną blokadą) wprowadzono by ułatwić np. przeliczanie tych składników, których
wartość zdeterminowana jest na podstawie wartości z kartoteki zarobkowej z poprzednich miesięcy np.
naliczanie  dniówki  zasiłku  chorobowego,  dla  tych  składników  nie  ma  potrzeby  wielokrotnego  ich
przeliczania. Blokadę tę można oczywiście zdjąć w czasie pracy nad listą płacową.

Wypełnić definicję szablonu na zakładce Definicja okresów absencji.
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Okno Dodawanie szablonu listy płac - Definicja okresów absencji

Na  tej  zakładce  można  zdefiniować  sposób  pobierania  dokumentów  dotyczących  absencji.  Można  różnie
potraktować  różne  grupy  absencji,  umożliwia  to  określenie  np.,  że  dokumenty  dotyczące  absencji  chorobowych
pobierane są z poprzedniego miesiąca a dane dotyczące urlopu z bieżącego.

Lista  grup  absencji  tworząca  definicję  okresów  absencji  obsługiwana  jest  za  pomocą  operacji  wywoływanych  po
wciśnięciu ikon Dodaj, Popraw, Usuń z paska narzędzi.

Po  naciśnięciu  ikony  Dodaj  otwiera  się  okno  Dodawanie  definicji  okresów  absencji,  gdzie  należy  wprowadzić
dane składające się na definicję, tj.:

Dodawanie definicji okresu absencji do szablonu listy płac

o Grupa absencji - należy skorzystać ze słownika w celu wybrania właściwej grupy absencji,



527Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Słownik Grupa absencji

o Absencje  rozliczane  do  dnia  -   określa  dzień  miesiąca,  do  którego  (włącznie  z tym  dniem)  mają  być
pobierane dane z dokumentów absencji z wybranej grupy.  Jeśli  ma  to  być  ostatni  dzień  miesiąca  (czyli
wszystkie absencje z miesiąca) to należy wpisać liczbę 31 niezależnie od faktycznej liczby dni w miesiącu
kalendarzowym  (ponieważ  szablon  ma zastosowanie niezależnie  od  zastosowania  jego  w konkretnym
miesiącu),

o Absencje rozliczane względem miesiąca - określa przesunięcie wyrażone w liczbie miesięcy odstępu dat
dokumentów pobieranych do rozliczenia względem miesiąca listy.

Przykładowo,  jeśli  zostanie  wpisana  wartość  0,  oznacza  to,  że  mają  być  uwzględniane  dokumenty  z bieżącego
miesiąca  listy  płac,  jeśli  zostanie wpisana  wartość  -1  oznacza  to,  że  mają  być  uwzględniane  dokumenty  z miesiąca
poprzedniego przed miesiącem listy płac.

Po  naciśnięciu  ikony  Otwórz  definicję  okresu  absencji  otwiera  się  okno  Edycja  definicji  okresów  absencji,  gdzie
można zmodyfikować definicję za wyjątkiem grupy absencji.

Za pomocą ikony Usuń można usunąć z listy definicję dla wybranej grupy absencji.

Po wprowadzeniu wszystkich danych definicji szablonu listy płac, wcisnąć przycisk Akceptuj.

Uwaga! Nie ma możliwości usunięcia szablonu listy płac z kartoteki. Uruchomienie operacji Dane -> Usuń
spowoduje zmianę statusu wybranego szablonu listy płac na „nieaktywny”.
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Obsługa list płac funduszu płac

Mechanizmy  związane  z realizacją  list  płac  dostępne  są  po  uruchomieniu  opcji  Płace   Listy  płac  dostępnej
z głównego menu systemu.

Okno Listy płac

Po najechaniu kursorem myszy na przycisk filtrowania widoczna jest informacja o ustawionym filtrze.

Podczas pobierania danych z list płac system uwzględnia jednostkę organizacyjną  -  dokonywane jest  sprawdzenie,
czy lista płac powiązana jest z jednostką organizacyjną identyczną z jednostką operatora.

Obsługa cyklu życia listy płac

o Dodanie listy

o Usuwanie listy

o Poprawianie listy

o Zamykanie listy

o Otwieranie listy

o Zatwierdzanie listy

o Anulowanie zatwierdzenia listy

o Kopiowanie listy do kartoteki zarobkowej

o Przypisanie jednostki organizacyjnej

Dodanie listy

Dodanie listy polega na założeniu nowego egzemplarza listy płac wg szablonu wybranego spośród zdefiniowanych;
operacja  wymaga  wprowadzenia  kluczowych  danych,  tj.  określenia  okresu  kosztowego  listy,  nazwy,  daty  wypłaty.
Wybór  szablonu  determinuje  zestaw  składników  używanych  na  liście  oraz  (opcjonalnie)  może  wpływać  na  bieg
algorytmów zapisanych w formułach składników.



529Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Aby dodać nową listę, należy:

Z menu Dane wybrać opcję Dodaj (lub wybrać ikonę na pasku Inicjowanie (dodawanie) listy). Otwarte zostanie
okno Dodanie listy płac.

 Okno dodawania nowej listy płac

Należy wypełnić następujące pola:

o Szablon  -  wybrać  szablon  listy  ze słownika,  wybór  szablonu  determinuje  jednostkę  organizacyjną,  dla
której przeznaczona jest ta lista (opcjonalnie, jeśli w szablonie nie zdefiniowano jednostki organizacyjnej
to lista może obejmować pracowników z dowolnej jednostki, w szczególności może dotyczyć wszystkich
pracowników  przedsiębiorstwa)  oraz  przekrój  zatrudnienia  (opcjonalnie,  podobnie  jak  w przypadku
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jednostki  organizacyjnej,  jeśli  w szablonie  nie  zdefiniowano  przekroju  zatrudnienia  to  lista  może
obejmować  pracowników  z dowolnej  grupy,  w szczególności  może  dotyczyć  wszystkich  pracowników
przedsiębiorstwa). Po wyborze wypełnią się automatycznie pola Jednostka organizacyjna  oraz  Przekrój
zatrudnienia, które są niedostępne do edycji,

Słownik Definicje szablonów list płac

o Typ dokumentu - typ dokumentu kategorii ListaPlac,

o Nr listy płac - jeśli zaznaczony checkbox "automatyczny", nr zostanie wygenerowany,

o Status dokumentu

o Rok obrotowy i miesiąc rozliczenia

o Stan listy - automatycznie wprowadzony status NOWA,

o Nazwa listy - pole tekstowe o długości 256 znaków,

o Rok kosztów i Miesiąc kosztów - domyślnie podpowiadany jest rok i miesiąc bieżący,

o Data  wypłaty  -  domyślnie  podpowiadana  jest  data  bieżąca.  Zmiana  daty  wypłaty  powoduje
automatyczną zmianę daty rozliczeń z ZUS,

o Data rozliczeń  z  ZUS  -  domyślnie podpowiadana  jest  data  bieżąca,  na  podstawie  wprowadzonej  daty
rozliczeń z ZUS ustalany jest miesiąc do rozliczenia w Płatniku,

o Wypłata należna za rok

o MPK - wybrać ze słownika,

o Jednostka organizacyjna listy płac - pole tylko do odczytu, wyświetla nazwę jednostki organizacyjnej, do
której zalogowany jest operator,

o Dodać wstępnie  grupę  pracowników  -  określa,  czy  w momencie akceptacji,  tuż  po  dodaniu  listy  mają
być do niej dodani wszyscy pracownicy z grupy zatrudnienia, której dotyczy lista,

o Przeliczać  wstępnie  -  określa,  czy  w przypadku,  gdy  ustawiono  znacznik  "Dodać  wstępnie  grupę
pracowników"  przeliczyć  składniki  zdefiniowane  w szablonie  listy  jako  przeliczane  wstępnie  dla
dodanych  pracowników  (i  zablokować  te  składniki  zgodnie  z intencją  składników  wstępnie
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przeliczanych).  Procedura  przeliczania  składników uruchamiana  jest  automatycznie  tuż  po  zamknięciu
okna przyciskiem Akceptuj. W praktyce opłaca się realizować ten wariant inicjacji dla  list  głównych,  dla
grupy  składników  związanych  z przeliczeniem  tzw.  średnich  urlopowych,  podstaw  chorobowego  itp.
składników, których wartości nie zależą od składników z bieżącej listy płac, a raczej zależą  wyłącznie od
danych z poprzednich miesięcy i ich wielokrotne przeliczanie w normalnej procedurze obliczeniowej  dla
pracownika nie ma większego sensu. Ponadto, oczywiście można znieść blokadę przed zmianą globalnie
dla całej listy płac bądź dla wybranych pracowników w dalszym toku realizacji listy płacowej,

Zaakceptować dane nowej listy za pomocą przycisku Akceptuj. Lista uzyskuje stan NOWA.

W przypadku,  jeśli  ustawiono  atrybut  Dodać  wstępnie  grupę  pracowników  po  zaakceptowaniu  do  listy  zostaną
dopisani pracownicy.

Dodatkowo, w przypadku, jeśli ustawiono atrybut Przeliczać wstępnie  po zaakceptowaniu  zostanie automatycznie
uruchomiony proces przeliczania składników „wstępnie przeliczanych” dla dodanych pracowników.

Uwaga! Listy płac są widoczne dla operatorów zalogowanych do jednostek organizacyjnych w zależności od trybu
podległości jednostek.

Usuwanie listy

Uwaga! Nie można usunąć listy płac, która posiada status NOWA lub SKOPIOWANA

Aby usunąć listę, należy:

Uruchomić opcję Dane  Usuń.

Operacja wymaga dodatkowego potwierdzenia.

Komunikat potwierdzenia usuwania listy płac

Po wciśnięciu przycisku Tak następuje nastąpi całkowite usunięcie listy z systemu.

Uwaga! Podczas usuwania listy płac, usuwane są operacje PKZP o statusach: "Wypłata wkładów przez listę płac"
oraz "Wpłata składki przez listę płac".

Poprawianie listy

Aby poprawić dane nagłówkowe listy, należy:

Z menu Dane wybrać opcję Popraw. Otwarte zostanie okno Poprawianie parametrów listy płac.

W trybie poprawiania można zmodyfikować wyłącznie następujące pola:

o Nazwa listy,

o Numer,

o Rok kosztów,

o Miesiąc kosztów,
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o Data wypłaty,

o Data rozliczeń z ZUS,

o Wypłata należna za rok,

o MPK.

Zaakceptować poprawione dane listy za pomocą przycisku Akceptuj.

Uwaga! W przypadku, gdy podczas edycji definicji listy płac zostaną zmienione wartości w polach: "Rok kosztów",
"Miesiąc kosztów" i/lub "Data wypłaty", przy próbie akceptacji zmian wyświetlony zostanie komunikat informujący o
konieczności zwolnienia absencji, funduszy pracowniczych i kart pracy z list płac.

Uwaga! W przypadku potwierdzenia komunikatu, wykonana zostanie operacja zwolnienia absencji, funduszy i
kart pracy oraz lista płac ustawiona zostanie jako nieprzeliczona. Po zmianie roku, miesiąca kosztów lub/i daty
wypłaty wymagane będzie ponowne przeliczenie listy płac (wraz z ewentualnym pobraniem absencji na listę).

Pytanie

Ważne! Operacja automatycznego zwolnienia absencji jest odpowiednikiem operacji zwolnienia absencji
wywoływanego z menu okna przygotowywania listy płac, dlatego też zostanie wykonana tyko w przypadku listy
płac, do której przypisano szablon listy zdefiniowany jako główny.

Zamykanie listy

Przed  wykonaniem  operacji  zamknięcia  listy  płac,  należy  uprzednio  dodać  do  niej  pracowników  i  obliczyć  płace.
Zamknięcie listy jest możliwe, gdy obliczono płace dla wszystkich pracowników zawartych na liście płac.

Aby  zamknąć  listę,  należy  z menu  Operacje  wybrać  opcję  Zamknij.  Zamknięcie  listy  możliwe  jest  wyłącznie
w przypadku list w stanie PRZYGOTOWYWANA bądź NOWA. 

Operacja  zamykania  realizowana jest  bez  żadnego  dodatkowego  potwierdzenia,  widocznym  efektem  jej  działania
jest zmiana stanu listy na ZAMKNIĘTA.

Ważne! Operacja zamykania listy ważna w przypadku pracy wielu operatorów nad jedną listą płac, listę zamyka
się, aby uzyskać stabilną, niemodyfikowaną w danej chwili wersję listy w celu uzyskania np. wydruku, uzyskania
akceptacji itp. Zamykanie realizowane jest z reguły na żądanie operatora odpowiedzialnego za całą listę.

Otwieranie listy

Aby otworzyć zamkniętą listę, należy z menu Operacje  wybrać opcję Otwórz. Otwarcie listy możliwe jest wyłącznie
w przypadku  list  w stanie  ZAMKNIĘTA.  Jeśli  lista  jest  w stanie  ZATWIERDZONA  należy  najpierw  anulować
zatwierdzenie.

Operacja otwarcia realizowana jest bez żadnego dodatkowego potwierdzenia, widocznym efektem jej działania jest
zmiana stanu listy na PRZYGOTOWYWANA.
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Zatwierdzanie listy

Proces  zatwierdzania  listy  płac  realizuje zezwolenie na  dekretowanie kwot  naliczonych  na  liście  płac  do  systemu
finansowego.  Aby  proces  dekretowania  był  skuteczny,  należy  zdefiniować  zasady  tworzenia  dekretów  dla
interesujących  użytkownika  składników  z list  płac.  Zasady  te  zapisywane  są  w instrukcjach  dekretacji.  Na  ich
podstawie dla zatwierdzonej listy płac mogą być tworzone dekrety. 

Aby lista płac mogła podlegać zatwierdzeniu (czyli zezwoleniu na dekretację) powinna być w stanie ZAMKNIĘTA. Jeśli

lista  ma stan  PRZYGOTOWYWANA  należy  zamknąć  listę płac  poprzez  Operacje   Zamknij,  po  czym  lista  otrzyma
status ZAMKNIĘTA. 

Aby zatwierdzić listę, należy:

Uruchomić opcję Operacje  Zatwierdź.

Wypełnić pola w oknie Zatwierdzenie listy płac:

Zatwierdzanie listy płac

o Nr listy płac -  wypełnia się automatycznie,

o Data wypłaty  - wypełnia się automatycznie,

o Nazwa  - wypełniana automatycznie,

o Rok obrotowy - wypełnia się automatycznie po wybraniu miesiąca rozliczenia,

o Miesiąc rozliczenia - wybrać w oknie dialogowym podpowiedzi,

o Typ dokumentu -  wybrać typ z kategorii dokumentów listy płac,

o Zatwierdzono -  data zatwierdzenia.

Zaakceptować przyciskiem Zatwierdź.

Lista uzyskuje stan ZAKSIĘGOWANA.

Uwaga! Podczas zatwierdzania listy płac system uwzględnia jednostkę organizacyjną. Następuje przeniesienie
informacji o jednostce organizacyjnej do dokumentu kategorii Lista płac.

Anulowanie zatwierdzenia listy

Proces anulowania zatwierdzenia realizuje się dla listy w stanie ZAKSIĘGOWANA z reguły,  jeśli  istnieje potrzeba  jej
ponownego zadekretowania w systemie finansowym.

Aby anulować zatwierdzenie listy, należy uruchomić opcję Operacje  Anuluj zatwierdzenie. Operacja anulowania
zatwierdzenia  potwierdzana  jest  odpowiednim  komunikatem  informującym  o  powodzeniu  operacji.  Widocznym
efektem działania operacji anulowania zatwierdzenia jest zmiana stanu listy płac na ZAMKNIĘTA.
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Kopiowanie listy do kartoteki zarobkowej

Proces  kopiowania  listy  do  kartoteki  zarobkowej  możliwy  jest  wyłącznie  w przypadku  listy  w stanie
ZAKSIĘGOWANA.

Aby skopiować listę, należy:

Uruchomić opcję Operacje  Kopiuj.

Operacja wymaga dodatkowego potwierdzenia.

Komunikat potwierdzenia kopiowania listy płac

Po  wciśnięciu  przycisku  Tak  następuje  proces  kopiowania  kwot  składników  płacowych  z listy  płac  do  kartoteki
zarobkowej. Widocznym efektem działania tej operacji  jest  zmiana  stanu  listy  na  SKOPIOWANA.  Od  tego  momentu
w kartotece zarobkowej widoczne są składniki płacowe z listy, która została skopiowana.

Przypisanie jednostki organizacyjnej

Operacja  przypisania  jednostki  organizacyjnej  umożliwia  przypisanie  jednostki  organizacyjnej/zmianę  przypisania
jednostki organizacyjnej wybranej listy płac.

Aby przypisać jednostkę organizacyjną do listy płac, należy:

Zaznaczyć listę płac.

Wybrać z menu operację Operacje  Przypisz jednostkę organizacyjną.

Zostanie wyświetlony komunikat:

W oknie komunikatu wcisnąć przycisk Tak.

Zostanie wyświetlone okno Struktura organizacyjna, w którym należy zaznaczyć jednostkę i wcisnąć przycisk
Wybierz.
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Struktura organizacyjna

Wyświetlony zostanie komunikat / pytanie:

Wcisnąć przycisk Tak. Wybrana jednostka zostanie przypisana do listy płac.

Uwaga! Po przypisaniu listy płac do jednostki podrzędnej do jednostki logowania lista nadal będzie widoczna w
kartotece Listy płac. Natomiast, jeśli lista płac zostanie przypisana do jednostki równorzędnej w strukturze
organizacyjnej, to zniknie z kartoteki List płac (będzie widoczna w kartotece List płac po zalogowaniu do tej
jednostki).

Zmiana dat skopiowanej listy płac

Uwaga! Do wykonania powyższej operacji niezbędne jest posiadanie przez operatora uprawnienia
PE_PL_LISTY_WART_ATR_KOP_MDF.

Aby zmienić daty skopiowanej listy płac, należy:

Zaznaczyć listę płac.

Wybrać z menu operację Operacje  Zmień daty skopiowanej listy płac.

Zostanie wyświetlone okno, w którym należy zmienić pożądane daty.
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Zmiana daty wypłaty i daty rozliczeń z ZUS skopiowanej listy płac

Zaakceptować wprowadzone zmiany przyciskiem Akceptuj.

Wyświetlony zostanie komunikat / pytanie:

Wcisnąć przycisk Tak. 

Grupowe dodanie pracowników do listy

Operacja  grupowego  dodawania  pracowników  do  listy  płac  umożliwia  szybkie  dodanie  pracowników  z wybranej
jednostki i grupy zatrudnienia. 

Aby wykonać proces, należy:

Wybrać listę płac, do której mają zostać dodani pracownicy.

Wywołać z menu opcję Przygotowanie listy  Grupowe dodanie pracowników.

Wybrać jednostkę i/lub strukturę zatrudnienia w oknie dialogowym.

Wybór jednostki i/ lub struktury do grupowego dodawania
pracowników do listy płac

Zaakceptować  wybór  przyciskiem  Akceptuj,  po  czym  następuje proces  przyporządkowywania  pracowników
do listy wg wybranego kryterium.
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Komunikat o dodaniu pracowników do listy płac

Uwaga! Zaznaczenie w kartotece osobowej opcji <Nie rozliczaj z tytułu zatrudnienia w jednostce organizacyjnej> w
sekcji Oświadczenia w parametrach umowy o pracę pracownika, spowoduje pominięcie tego pracownika podczas
dodawania pracowników do listy płac dla podstawowego przekroju zatrudnienia.

Przygotowanie listy

Funkcje związane z przygotowywaniem wybranej listy płac dostępne są  po  dwukrotnym  kliknięciu  na  liście lub  po

uruchomieniu opcji Przygotowanie listy  Przygotowanie listy dostępnej z menu okna Listy płac.

Przygotowywanie listy płac – okno główne

Dodanie grupy pracowników do listy

Operacja grupowego dodawania pracowników do listy możliwa jest również z poziomu okna przygotowywania listy
płac. Umożliwia szybkie dodanie pracowników z wybranej jednostki i grupy zatrudnienia na etapie pracy nad listą.

Aby wykonać proces, należy:

Wywołać Pracownicy  Dodaj grupę - dodanie pracowników.

Wybrać jednostkę i/lub strukturę zatrudnienia w oknie dialogowym.



538 Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Wybór jednostki i/ lub struktury do grupowego dodawania
pracowników do listy płac

Zaakceptować  wybór  przyciskiem  Akceptuj,  po  czym  następuje proces  przyporządkowywania  pracowników
do listy wg wybranego kryterium.

Komunikat o dodaniu pracowników do listy płac

Uwaga! Zaznaczenie w kartotece osobowej opcji "Nie rozliczaj z tytułu zatrudnienia w jednostce organizacyjnej" w
sekcji Oświadczenia w parametrach umowy o pracę pracownika, spowoduje pominięcie tego pracownika podczas
dodawania pracowników do listy płac dla podstawowego przekroju zatrudnienia.

Usunięcie grupy pracowników z listy

Operacja grupowego usunięcia pracowników z listy umożliwia szybkie usunięcie pracowników z wybranej jednostki
i grupy zatrudnienia na etapie pracy nad listą.

Aby wykonać proces, należy:

Wywołać Pracownicy  Usuń grupę - usunięcie pracowników.

Wybrać jednostkę i/lub strukturę zatrudnienia w oknie dialogowym.

Wybór jednostki i/ lub struktury do grupowego usunięcia pracowników
z listy płac

Zaakceptować wybór przyciskiem Akceptuj.

Pokaże się okno z pytaniem o potwierdzenie decyzji.
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Potwierdzenie usunięcia pracowników z listy płac

Po  potwierdzeniu  operacji  następuje  proces  usunięcia  przyporządkowywania  pracowników  z listy  wg
wybranego kryterium.

Komunikat o usunięciu pracowników z listy płac

Uwaga! Podczas usuwania pracowników z listy płac, usuwane są operacje PKZP o statusach: "Wypłata wkładów
przez listę płac" oraz "Wpłata składki przez listę płac".

Dodanie pojedynczych pracowników do listy

Operacja ta pozwala na dodawanie pojedynczych pracowników do listy.

Aby wykonać proces, należy:

Wywołać opcję Pracownicy  Dodaj indywidualnie pracowników.
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Okno Przygotowanie listy płac

Wybrać pracownika w oknie Lista etatów.

Słownik Lista etatów
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Zatwierdzić wybór przyciskiem Wybierz.

Uwaga! Zaznaczenie w kartotece osobowej opcji "Nie rozliczaj z tytułu zatrudnienia w jednostce organizacyjnej" w
sekcji Oświadczenia w parametrach umowy o pracę pracownika, spowoduje pominięcie tego pracownika podczas
dodawania pracowników do listy płac dla podstawowego przekroju zatrudnienia.

Uwaga! W przypadku wywołania okna słownika etatów w kontekście listy płac dla przekroju zatrudnienia różnego
od podstawowego, w panelu filtrowania pojawi się dodatkowe pole Przekrój zatrudnienia. Dodatkowo uwzględniono
filtrowanie względem stanowiska z dodatkowego przekroju zatrudnienia.

Usunięcie pojedynczych pracowników z listy

Aby usunąć pojedynczego pracownika z listy płac, należy:

Wybrać pracownika(-ów).

Wywołać opcję Pracownicy  Usuń indywidualnie pracowników.

Operacja wymaga dodatkowego potwierdzenia.

Potwierdzenie usuwania pracownika z listy płac

Po wciśnięciu przycisku Tak następuje usunięcie przyporządkowania wybranego pracownika z listy płac.

Uwaga! Podczas usuwania pracownika z listy płac, usuwane są operacje PKZP o statusach: "Wypłata wkładów
przez listę płac" oraz "Wpłata składki przez listę płac".

Obliczanie płac dla grupy pracowników

Operacja  pozwala  na  realizację  operacji  obliczenia  wartości  składników  z listy  jednym  ruchem  dla  wielu
pracowników na tej liście. 

Operacja  obliczania  płac  obejmuje grupę pracowników aktualnie wybranych  warunkiem  filtrowania  pracowników.
Pozwala na wybranie do obliczeń pracowników z konkretnej jednostki i /  lub grupy zatrudnienia bądź  też  wszystkich
osób z listy, gdy filtr nie jest wykorzystywany.

Aby obliczyć płace dla grupy pracowników w oknie przygotowania listy płac, należy:

Wywołać opcję Pracownicy  Oblicz płace.

Operacja wymaga dodatkowego potwierdzenia.
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Potwierdzenie obliczania płac grupy pracowników

Po  wciśnięciu  przycisku  Tak  następuje  weryfikacja,  czy  istnieją  jakieś  niepobrane  absencje.  System  realizuje
przyporządkowanie dokumentów absencji z grup absencji  wyspecyfikowanych  w definicji  szablonu  listy  płacowej,  na
której oparta jest przeliczana lista (pobiera absencje wszystkich pracowników z listy).

Okno pobierania absencji

Po wciśnięciu przycisku Akceptuj, następuje przeliczenie płac.

Przeliczanie listy płac grupy pracowników

Po przeliczeniu płac, jeśli wystąpiły błędy, pojawi się stosowny komunikat:
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Przeliczanie listy płac grupy pracowników

Aby obejrzeć błędy, należy wcisnąć przycisk Drukuj.

Błędy zaistniałe przy obliczaniu listy płac

Należy usunąć błędy i ponownie obliczyć płace. Po poprawnym obliczeniu płac na liście płac,  dla  pracowników,  dla
których pomyślnie obliczono płace, w kolumnie Obliczony zostaną zaznaczone checkboxy.

Pobieranie absencji

Jeżeli  w momencie  przeliczania  listy  istnieją  jakieś  niepobrane  absencje,  proces  ten  jest  uruchamiany
automatycznie.

Aby uruchomić proces  pobierania  absencji  w dowolnym  momencie,  należy  wywołać  opcję Pracownicy   Pobierz
absencje.

Istnieje  analogiczna  operacja  służąca  do  pobrania  absencji  tylko  wybranego  pracownika.  Aby  uruchomić  proces

należy wywołać opcję Dane jednego pracownika  Pobierz absencje.
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Zwolnienie absencji

Operacja  zwalnia  dokumenty  absencji,  które  wcześniej  zostały  przyporządkowane  do  aktualnie  przeliczanej  listy
płacowej za pomocą operacji Pobrania absencji.

Aby uruchomić ten proces, należy wywołać opcję Pracownicy  Zwolnij absencje (wszystkie absencje pobrane na

listę płac).  I  analogicznie  Dane  jednego  pracownika   Zwolnij  absencje  dla  wybranego  pracownika.  Operacja  nie
wymaga dodatkowego potwierdzenia.

Zwolnienie funduszy

Podczas  operacji  zwalniania  funduszy  pracowniczych  system  uwzględnia  zmianę  stanu  obliczeń  składników  listy
płac.

Aby uruchomić ten proces w dowolnym momencie, należy wywołać opcję Pracownicy  Zwolnij fundusze. Istnieje
analogiczna  operacja  służąca  do  zwolnienia  funduszy  tylko  wybranego  pracownika.  Aby  uruchomić  proces  należy

wywołać opcję Dane jednego pracownika  Zwolnij fundusze.

Zwolnienie kart pracy

Podczas operacji zwalniania kart pracy system uwzględnia zmianę stanu obliczeń składników listy płac.

Aby  uruchomić  ten  proces  w dowolnym  momencie,  należy  wywołać  opcję  Pracownicy   Zwolnij  karty  pracy.  
Istnieje analogiczna  operacja  służąca  do  zwolnienia  kart  pracy  tylko  wybranego  pracownika.  Aby  uruchomić  proces

należy wywołać opcję Dane jednego pracownika  Zwolnij karty pracy.

Wsad danych wybranego składnika dla grupy pracowników

Operacja  umożliwia  wprowadzanie  danych  wybranego  składnika  płacowego  dla  szeregu  osób  z listy  płacowej.
Wariant przydatny w sytuacji, gdy istnieje potrzeba wprowadzenia danych dotyczących tego samego tytułu składnika
płacowego dla wielu pracowników.

Aby zrealizować wsad danych jednego składnika dla grupy pracowników z listy płac, należy:

Wywołać opcję Pracownicy  Wsad danych dla grupy pracowników.

Wskazać  właściwy  składnik  płacowy  ze  słownika  w oknie  Definicje  składników  płacowych  i  wcisnąć  ikonę
Wybierz.
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Okno wyboru składnika do wsadu danych

W oknie Ręczny  wsad  wybranego  składnika  dla  grupy  pracowników  wprowadzić  kwotę  sekwencyjnie  dla
każdego z pracowników.

Okno Ręczny wsad wybranego składnika dla grupy pracowników

Lista  pracowników  uwzględnia  aktualnie  wybrany  warunek  filtrowania  pracowników,  co  pozwala  na  wybranie
pracowników z konkretnej jednostki i / lub grupy zatrudnienia.

Kwotę wpisuje się w polu Wartość.

Za  pomocą  przycisków  Następny,  Poprzedni,  Pierwszy  następuje  poruszanie  się  po  liście  pracowników  bez
opuszczania  okna  wprowadzania  danych,  użycie  jednego  z tych  przycisków  powoduje  przejście  do  kolejnego
pracownika (odpowiednio: następnego, poprzedniego, pierwszego na liście) z automatycznym zapisem wartości.

Użycie przycisku Nast. zerowy powoduje wyzerowanie kwoty dla kolejnego pracownika na liście.

Po  wprowadzeniu  wartości  dla  wszystkich  pracowników,  pojawi  się  okno  informujące  o  osiągnięciu  końca
listy.



546 Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Okno Koniec listy pracowników

Zakończyć edycję danych za pomocą przycisku Tak.

Wsad danych dla wybranego pracownika

Operacja  wprowadzania  danych  dla  wybranej  osoby  z listy  płacowej.  Wariant  przydatny  w sytuacji,  gdy  istnieje
potrzeba wprowadzenia danych wielu tytułów składników płacowych dla jednego pracownika.

Aby zrealizować wsad danych dla jednego pracownika z listy płac, należy:

Wybrać pracownika z listy.

Wywołać opcję Dane jednego pracownika  Wsad danych.

Okno wsadu danych pracownika

Okno w istocie jest wielofunkcyjne, można tu realizować:

ręczny wsad danych wybranych składników płacowych,

obliczać wartości składników,

pobrać dokumenty dotyczące absencji indywidualnie dla wybranego pracownika,

blokować  wyliczone wartości  składników indywidualnie dla  wybranego  pracownika  (niezależnie od  blokady
składnika lub braku tej blokady dla całej listy)
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o Obliczaj  automatycznie  -  zaznaczenie tego  pola  wyboru  powoduje,  że  obliczenie  wartości  składników
uruchamiane  jest  automatycznie  po  każdorazowym  wciśnięciu  przycisku  Zapisz  zatwierdzającego
wartość wpisaną ręcznie wybranego składnika płacowego,

o Wyświetlaj tylko niezerowe - zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że lista składników w centralnej
części  okna  będzie zawierała  wyłącznie składniki  z niezerowymi  wartościami.  Aby  zapisać  fakt,  że pole
„Wyświetlaj tylko niezerowe” ma być zawsze domyślnie zaznaczone,  należy  kliknąć  prawym  klawiszem
myszy na etykiecie pola, a następnie wybrać opcję Zapisz stan.

Zapisanie stanu pola "Wyświetlaj tylko niezerowe"

Sekcja Edycja (u dołu okna) służy do ręcznego wprowadzania wartości składników:

w polu Wartość należy wprowadzać wartość składnika,

przycisk Zapisz służy do zapisywania wpisanej wartości składnika.

Ręcznie można wprowadzić wartości składników, które:

w kolumnie Wyliczany nie mają zaznaczonego pola wyboru, tj. tych, których definicja nie przewiduje formuły
obliczeniowej do wyliczania wartości,

w  kolumnie  Blokada  mają  zaznaczone  pole  wyboru,  tj.  tych,  których  definicja  przewiduje  formułę
obliczeniową do wyliczania wartości, ale w przypadku wybranego pracownika formuła jest zablokowana.

Operacja  Blokuj  (przycisk  Blokuj)  pozwala  na  blokadę  wyliczonej  wartości  (blokadę  stosowania  formuły
obliczeniowej składników) w przypadku składników, których wartości są wyliczane za pomocą formuły obliczeniowej.
Po  blokadzie można  wpisywać  wartość  składnika,  tak  jakby  to  był  składnik  bez  formuły  obliczeniowej.  Mechanizm
blokowania  użyteczny  jest  w przypadkach,  jeśli  ogólna  formuła  obliczeniowa  z jakiegoś  powodu  nie  znajduje
zastosowania (lub zawodzi) w konkretnym zastosowaniu dla wybranego pracownika.

Operacja  Absencje  (przycisk  Absencje)  realizuje  pobieranie  dokumentów  dotyczących  absencji  indywidualnie  dla
wybranego pracownika.

Operacja  Oblicz  (przycisk  Oblicz)  realizuje  obliczenie  wartości  składników  za  pomocą  formuł  obliczeniowych
wybranego  pracownika  (jeśli  zaznaczone jest  pole wyboru  "Obliczaj  automatycznie"  to  obliczanie  jest  uruchamiane
automatycznie każdorazowo po zapisaniu kwoty ręcznie wpisywanej po wciśnięciu przycisku Zapisz).

Zamknąć okno przyciskiem Zamknij.

Obliczanie płac indywidualnie dla wybranego pracownika

Operacja umożliwia obliczenie kwot składników płacowych dla jednego pracownika. 

Aby zrealizować proces, należy:

Wybrać pracownika z listy.

Wywołać opcję Dane jednego pracownika  Oblicz.

Proces obliczania zakończy się komunikatem:
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Okno zakończenia przeliczania płacy pracownika

Po wykonaniu obliczeń, aby zwerfikować wyliczone składniki płac w oknie Przygotowywanie listy płac należy kliknąć
dwukrotnie na  wierszu z wybranym pracownikiem.

Przeglądanie wyliczonych kwot wybranego pracownika

Operacja umożliwia przeglądanie kwot składników płacowych dla jednego pracownika bez możliwości ich zmiany.

Aby zrealizować proces, należy:

Wybrać pracownika z listy.

Wywołać opcję Dane jednego pracownika  Wyświetl.

Okno przeglądania kwot składników płacowych pracownika

o Wyświetlaj tylko niezerowe - zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że lista składników w centralnej
części okna będzie zawierała wyłącznie składniki z niezerowymi wartościami.

Zamknąć okno przyciskiem Zamknij.
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Blokowanie składnika płacowego

Operacja  pozwala  na  zablokowanie wybranego  składnika  płacowego  dla  wszystkich  pracowników  na  liście,  przed
zmianą jego wartości. 

Uwaga! Blokowaniu mogą podlegać wyłącznie składniki, które posiadają w definicji deklarację stosowania formuły
obliczeniowej do wyliczania ich wartości, oraz zaznaczoną właściwość Można zablokować na liście płac (w oknie 
Modyfikacja składników płacowych).

Okno definiowana składnika płacowego

Aby zablokować składnik płacowy, należy:

W oknie przygotowania listy płac wybrać opcję Składniki  Blokowanie  składnika,  po  czym  ukaże się okno
dialogowe.

Blokowanie składnika

Korzystając ze słownika Definicje składników płacowych wybrać pożądany składnik.
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 Słownik Definicje składników płacowych

Zaakceptować wybór przyciskiem Akceptuj.

Odblokowanie składnika płacowego

Operacja  pozwala  na  odblokowanie  zablokowanego  wcześniej  składnika  płacowego.  Odblokowanie  dotyczy
wszystkich pracowników na liście.

Aby odblokować składnik płacowy, należy:

Wybrać opcję Składniki  Odblokowanie składnika, po czym ukaże się okno dialogowe.

Odblokowanie składnika

Korzystając  ze  słownika  Definicje  składników  płacowych  wybrać  żądany  składnik,  podpowiada  się  lista
wyłącznie lista składników wcześniej zablokowanych.

Zaakceptować wybór przyciskiem Akceptuj.

Zerowanie składnika

Operacja pozwala na wyzerowanie wartości wybranego składnika płacowego dla wszystkich pracowników na liście. 

Uwaga! Zerowaniu mogą podlegać wszystkie składniki przewidziane w szablonie listy płacowej do wykorzystania
na liście płac, zarówno te, które posiadają w definicji deklarację stosowania formuły obliczeniowej do wyliczania ich
wartości jak i składniki z ręcznie wprowadzana wartością.

Aby wyzerować składnik płacowy, należy:
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Wybrać opcję Składniki  Zerowanie składnika, po czym ukaże się okno dialogowe.

Zerowanie wartości składnika

Korzystając ze słownika Definicje składników płacowych wybrać żądany składnik.

Zaakceptować wybór przyciskiem Akceptuj.

Usuwanie składnika

Operacja pozwala na usunięcie składnika płacowego z listy płac. Operacja różni się od operacji Zerowania składnika
tym, że w operacji Zerowania wartości składników uzyskują  wartości  równe zeru  natomiast  w operacji  Usuwania  są
całkowicie usuwane z listy.

Uwaga! Składniki usunięte z listy można przywrócić na listę za pomocą operacji Przywracania składnika.

Aby usunąć składnik płacowy, należy:

Wybrać opcję Składniki  Usuwanie składnika, po czym ukaże się okno dialogowe.

Usuwanie składnika

Korzystając ze słownika Definicje składników płacowych wybrać żądany składnik.

Zaakceptować wybór przyciskiem Akceptuj.

Przywrócenie składnika

Operacja pozwala  na  przywrócenie na  listę płac  usuniętego  wcześniej  składnika  płacowego.  Przywrócenie dotyczy
wszystkich pracowników na liście. 

Aby przywrócić składnik płacowy, należy:

Wybrać opcję Składniki  Przywrócenie składnika, po czym ukaże się okno dialogowe.

Przywracanie usuniętego składnika
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Korzystając  ze  słownika  Definicje  składników  płacowych  wybrać  żądany  składnik,  podpowiada  się  lista
wyłącznie lista składników wcześniej usuniętych.

Zaakceptować wybór przyciskiem Akceptuj.

Korekta list płac

Aby wykonać korektę list płac należy:

Wybrać korygowaną listę, 

Z menu  Operacje wybrać polecenie Korekta, 

Wybrać rodzaj korekty

Wybór rodzaju korekty

Następnie dodać do listy pracowników których korekta ma dotyczyć,

 Przeliczyć listę  płac.
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Wyrównania

Aby system rozliczył wyrównania płac dla pracowników, należy wybrać odpowiedni szablon listy płac. 

Wybór szablonu Wyrównania

Wskazać pracowników, dla których ma być wykonane wyrównanie  a następnie przeliczyć listę płac.

Obsługa list płac funduszu bezosobowego

Moduł  Płace  wspomaga  kompleksowo  tworzenie  list  płac  z funduszu  bezosobowego.  Mechanizmy  związane

z realizacją list płac dostępne są po uruchomieniu opcji Płace  Listy płac współpracowników  dostępnej z głównego
menu systemu.
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Listy płac współpracowników

W czasie pracy nad listą realizowane są następujące operacje:

inicjowanie (dodawanie) nowej listy,

modyfikacja parametrów listy, gdzie można zmienić niektóre parametry listy: nazwę listy, datę wypłaty,

realizacja obliczeń kwot na liście, w ramach której można wyodrębnić następujące zadania:

o grupowe dodawanie i usuwanie umów z listy,

o dodanie indywidualne umów współpracowników do listy,

o wyszukiwanie, sortowanie listy umów na liście płac,

o operacje związane z koncentracją na obliczaniu kwot dla jednej, wybranej umowy:

wyświetlanie kwot składników,

ręczny wsad danych,

obliczanie kwot składników wg formuł obliczeniowych,

blokowanie wybranego składnika przed modyfikacją w procesie obliczania wartości,

o obliczanie kwot dla całej listy (dla wszystkich umów na liście),

realizacja różnorodnych wydruków:

o wydruk listy płac,

o wydruk raportów imiennych z listy płacowej,

o przelewów,

o raportów definiowanych,

zamykanie listy płac – operacja zamykania listy ważna  w przypadku  pracy  wielu  operatorów nad  jedną  listą
płac, listę zamyka się, aby uzyskać stabilną, niemodyfikowaną w danej chwili wersję listy w celu uzyskania np.
wydruku,  uzyskania  akceptacji  itp.;  zamykanie  realizowane  jest  z reguły  na  żądanie  operatora
odpowiedzialnego za całą listę.

otwieranie listy płac – operacja odwrotna do zamykania listy, przywraca ją stan PRZYGOTOWYWANA.
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kopiowanie kwot  z listy  do  kartoteki  zarobkowej  –  operacja  mająca  na  celu  kopiowanie  danych  z listy  do
kartoteki zarobkowej współpracowników traktowanej jako archiwum danych z listy.

usuwanie listy,

zmiana daty skpiowanej listy płac - operacja umożliwia wykonanie operacji zmiany dat skopiowanej listy płac
funduszu bezosobowego.

Uwaga! Do wykonania powyższej operacji niezbędne jest posiadanie przez operatora uprawnienia
PE_PL_LISTYW_WART_ATR_KOP_MDF.

Filtrowanie

Kartoteka posiada wbudowane filtry:

Rodzaj listy płac:  Aktualne, Nieaktualne, Wszystko,

Rok, miesiąc wypłaty,

Rok, miesiąc kosztów,

Stan  :  Aktualna,  Anulowana,  Nieaktualna,  Nowa,  Przygotowywana,  Skopiowana,  Zaksięgowana,  Zamknięta,
Zatwierdzona.

Listy płac współpracowników - filtrowanie

Definiowanie rodzajów umów cywilno-prawnych

Aby  zdefiniować  umowę  cywilno-prawną  oraz  odpowiadający  jej  szablon  listy  płac,  należy  wykonać  następujące
czynności:

Uruchomić słownik Umowa rodzaj.
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Słownik Umowa rodzaj

Dodać nową umowę za pomocą opcji Dane  Dodaj.

Umowa rodzaj - dodawanie

Uzupełnić następujące pola:

o Symbol - pole tekstowe o długości 5 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości 80 znaków,

o Składnik kwoty netto - wybrać ze słownika,

o Składnik przelewu - wybrać ze słownika,

o Składnik do wypłaty - wybrać ze słownika,

o dostęp dla uprawnionych użytkowników - pole tak/nie.
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Kliknąć przycisk Zapisz. Uaktywni się zakładka Definicja. Przejść na zakładkę Definicja.

Umowa rodzaj - zakładka Defniniowanie

Dodać składniki listy płac współpracowników. Aby dodać składnik należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie
przycisk słownika składników

Umowa rodzaj - Dodawanie składnika 

Zaznaczyć składnik i kliknąć przycisk .
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Definicja składników płacowych - wybranie składnika

Kliknąć przycisk Zapisz. Dla pozostałych składników powtórzyć powyższe czynności.

Kliknąć przycisk Akceptuj. Umowa oraz składniki listy współpracowników zostaną zdefiniowane.

Obsługa cyklu życia listy płac

o Dodanie listy

o Usuwanie listy

o Poprawianie listy

o Zamykanie listy

o Otwieranie listy
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o Zatwierdzanie listy

o Anulowanie zatwierdzenia listy

o Kopiowanie listy do kartoteki zarobkowej

o Przypisanie jednostki organizacyjnej

Dodanie listy

Dodanie  listy  polega  na  założeniu  nowego  egzemplarza  listy  płac.  Operacja  wymaga  wprowadzenia  kluczowych
danych tj. określenia okresu kosztowego listy, nazwy, daty wypłaty.

Aby dodać nową listę, należy:

Z menu Operacje wybrać opcję Dodaj. Otwarte zostanie okno Edycja parametrów listy płac.

Dodawanie nowej listy płac współpracowników
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Należy wypełnić następujące pola:

o Nazwa listy - pole tekstowe o długości 256 znaków,

o Numer - pole tekstowe o długości 20 znaków,

o Rok kosztów i Miesiąc kosztów - domyślnie podpowiadany jest rok i miesiąc bieżący,

o Data  wypłaty  -  domyślnie  podpowiadana  jest  data  bieżąca.  Zmiana  daty  wypłaty  powoduje
automatyczną zmianę daty rozliczeń z ZUS,

o Data rozliczeń z ZUS - domyślnie podpowiadana jest data bieżąca,

o Wypłata należna za rok.

Zaakceptować dane nowej listy za pomocą przycisku Akceptuj. 

Usuwanie listy

W  przypadku  list,  które  nie  były  skopiowane  do  kartoteki  zarobkowej,  operacja  pozwala  na  usunięcie  listy
traktowanej w tym przypadku jako lista próbna.

Uwaga! Zablokowana jest możliwość usuwania skopiowanych i zamkniętych list płac współpracowników.

Aby usunąć listę, należy:

Uruchomić opcję Operacje  Usuń.

Operacja wymaga dodatkowego potwierdzenia.

Komunikat potwierdzenia usuwania listy płac

Po naciśnięciu przycisku Tak następuje usunięcie listy z systemu.

Poprawianie listy

Aby poprawić dane nagłówkowe listy, należy:

Z menu Operacje wybrać opcję Popraw. Otwarte zostanie okno Edycja parametrów listy płac.

W trybie poprawiania można zmodyfikować potrzebne dane.

Zaakceptować poprawione dane listy za pomocą przycisku Akceptuj. 

Zamykanie listy

Aby  zamknąć  listę  należy  z menu  Operacje  wybrać  opcje  Zamknij.  Zamknięcie  listy  możliwe  jest  wyłącznie
w przypadku list w stanie PRZYGOTOWYWANA bądź NOWA. 

Operacja  zamykania  realizowana jest  bez  żadnego  dodatkowego  potwierdzenia,  widocznym  efektem  jej  działania
jest zmiana stanu listy na ZAMKNIĘTA.

Ważne! Operacja zamykania listy ważna w przypadku pracy wielu operatorów nad jedną listą płac, listę zamyka
się, aby uzyskać stabilną, niemodyfikowaną w danej chwili wersję listy w celu uzyskania np. wydruku, uzyskania
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akceptacji itp. Zamykanie realizowane jest z reguły na żądanie operatora odpowiedzialnego za całą listę.

Otwieranie listy

Aby otworzyć zamkniętą listę należy z menu Operacje  wybrać opcję Otwórz. Otwarcie listy możliwe jest wyłącznie
w przypadku  list  w stanie  ZAMKNIĘTA.  Jeśli  lista  jest  w stanie  ZATWIERDZONA,  należy  wpierw  anulować
zatwierdzenie.

Operacja otwarcia realizowana jest bez żadnego dodatkowego potwierdzenia, widocznym efektem jej działania jest
zmiana stanu listy na PRZYGOTOWYWANA.

Zatwierdzanie listy

Proces  zatwierdzania  listy  płac  realizuje zezwolenie na  dekretowanie kwot  naliczonych  na  liście  płac  do  systemu
finansowego.  Aby  proces  dekretowania  był  skuteczny  należy  zdefiniować  zasady  tworzenia  dekretów  dla
interesujących  użytkownika  składników  z list  płac.  Zasady  te  zapisywane  są  w instrukcjach  dekretacji.  Na  ich
podstawie dla zatwierdzonej listy płac mogą być tworzone dekrety.

Aby  lista  płac  mogła  podlegać  zatwierdzeniu  (czyli  automatycznej  dekretacji),  powinna  być  w stanie  ZAMKNIĘTA.

Jeśli  lista  ma  stan  PRZYGOTOWYWANA,  należy  zamknąć  listę  płac  poprzez  Operacje   Zamknij,  po  czym  lista
otrzyma status ZAMKNIĘTA. 

Aby zatwierdzić listę, należy:

Uruchomić opcję Operacje  Zatwierdź.

Wypełnić pola w oknie Zatwierdzenie listy płac.

Zatwierdzanie listy płac

o Nr listy płac - pole wypełniane automatycznie,

o Data wypłaty - pole wypełniane automatycznie,

o Nazwa - - pole wypełniane automatycznie,

o Miesiąc rozliczenia - wybrać ze słownika,

o Rok obrotowy - wprowadzany automatycznie po wybraniu miesiąca rozliczenia,

o Typ dokumentu -  wybrać typ z kategorii dokumentów listy płac funduszu bezosobowego,

o Zatwierdzono  - data zatwierdzenia. Wpisać lub wybrać z kalendarza.

Zaakceptować przyciskiem Zatwierdź.

Lista uzyskuje stan ZAKSIĘGOWANA.
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Anulowanie zatwierdzenia listy

Proces anulowania zatwierdzenia realizuje się dla listy w stanie ZAKSIĘGOWANA z reguły,  jeśli  istnieje potrzeba  jej
ponownego zadekretowania w systemie finansowym.

Aby  anulować  zatwierdzenie  listy,  należy  uruchomić  opcję  Operacje   Anuluj  zatwierdzenie.  Wyświetli  się
komunikat  informujący  o  powodzeniu  operacji  anulowania  zatwierdzenia  listy  płac  współpracowników.  Widocznym
efektem działania operacji jest zmiana stanu listy na ZAMKNIĘTA.

Kopiowanie listy do kartoteki zarobkowej

Proces  kopiowania  listy  do  kartoteki  zarobkowej  możliwy  jest  wyłącznie  w przypadku  listy  w stanie
ZAKSIĘGOWANA. 

Aby skopiować listę, należy:

Uruchomić opcję Operacje  Kopiuj.

Operacja wymaga dodatkowego potwierdzenia.

Komunikat potwierdzenia kopiowania listy płac

Po  naciśnięciu  przycisku  Tak  następuje  proces  kopiowania  kwot  składników  płacowych  z listy  płac  do  kartoteki
zarobkowej.

Widocznym efektem działania tej operacji jest zmiana stanu listy na SKOPIOWANA. Od tego momentu w kartotece
zarobkowej widoczne są składniki płacowe z listy, która została skopiowana.

Przypisanie jednostki organizacyjnej

Operacja  przypisania  jednostki  organizacyjnej  umożliwia  przypisanie  jednostki  organizacyjnej/zmianę  przypisania
jednostki organizacyjnej wybranej listy płac współpracowników.

Aby przypisać jednostkę organizacyjną do listy płac umów, należy:

Zaznaczyć listę płac.

Wybrać z menu operację Operacje  Przypisz jednostkę organizacyjną.

Zostanie wyświetlony komunikat:

W oknie komunikatu wcisnąć przycisk Tak.
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Zostanie wyświetlone okno  Struktura organizacyjna,  w  którym  należy  zaznaczyć  jednostkę i  wcisnąć  przycisk
Wybierz.

 Struktura organizacyjna

Wyświetlony zostanie komunikat/pytanie:

Wcisnąć przycisk Tak. Wybrana jednostka zostanie przypisana do listy płac umów.

Zmiana dat skopiowanej listy płac

Uwaga! Do wykonania powyższej operacji niezbędne jest posiadanie przez operatora uprawnienia
PE_PL_LISTYW_WART_ATR_KOP_MDF.

Operacja  zmiany  dat  skopiowanej  listy  płac  dla  listy  płac  funduszu  bezosobowego  przebiega  analogicznie  jak  ta
sama operacja dla list płac (opis znajduje się w rozdziale Zmiana dat skopiowanej listy płac).
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Grupowe dodanie umów do listy

Operacja  grupowego  dodawania  umów  do  listy  umożliwia  szybkie  dodanie  umów  wybranego  typu  i /  lub
wybranego rejestru umów współpracowników. 

Aby wykonać proces, należy:

Wywołać Przygotowanie listy  Grupowe dodanie umów.

Wybrać typ umowy i/lub rejestr umów w oknie dialogowym oraz określić okres rozliczeniowy, z którego będą
pobierane umowy do listy.

Wybór typ umowy i/lub rejestr umów do grupowego
dodawania umów do listy płac

Zaakceptować wybór przyciskiem Akceptuj, po czym nastąpi proces przyporządkowywania umów do listy wg
wybranego kryterium.

Proces dodawania umów do listy kończy się komunikatem podającym liczbę umów dodanych do listy płac.

Komunikat z informacją po dodaniu grupy umów
do listy
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Przygotowanie listy

Funkcje  związane  z przygotowywaniem  listy  płac  dostępne  są  po  uruchomieniu  opcji  Przygotowanie  listy  
Umowy dostępnej z menu okna Listy płac współpracowników.

Przygotowywanie listy umów – okno główne

Dodanie grupy umów do listy

Operacja  grupowego  dodawania  umów  do  listy  umożliwia  szybkie  dodanie  umów  wybranego  typu  i /  lub
wybranego rejestru umów. 

Aby wykonać proces, należy:

Wywołać Umowy  Grupowe dodanie umów.

Wybrać typ umowy i/lub rejestr umów w oknie dialogowym oraz określić okres rozliczeniowy, z którego będą
pobierane umowy do listy

Wybór typu umowy i/lub rejestru umów do grupowego
dodawania umów do listy płac

Zaakceptować wybór przyciskiem Akceptuj, po czym następuje proces przyporządkowywania umów do  listy
wg wybranego kryterium.

Proces dodawania umów do listy kończy się komunikatem podającym liczbę umów dodanych do listy płac.
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Komunikat z informacją po dodaniu grupy umów
do listy

Dodanie pojedynczych umów do listy

Operacja ta pozwala na dodawanie pojedynczych współpracowników do listy.

Aby wykonać , należy:

Wywołać opcję Umowy  Dodaj umowę.

Wybrać umowę(-wy) w oknie Kartoteki osobowej współpracowników.

Okno wyboru współpracowników do dodania do listy płac

Aby  sprawnie  wyszukać  właściwą  umowę,  należy  posłużyć  się  możliwością  filtrowania  umów  oraz  skorzystać
z mechanizmu pozycjonowania. Domyślne filtrowanie jest ustawione według okresu kosztów listy płac. 

Dwukrotnie kliknąć na wybranej umowie. W przypadku wybrania współpracownika już przyporządkowanego
do tej listy pojawi się komunikat.

Usunięcie pojedynczych umów z listy

Aby usunąć pojedynczą umowę z listy płac, należy:

Wybrać umowę.

Wywołać opcję Umowy  Usuń umowę.

Operacja wymaga dodatkowego potwierdzenia.
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Potwierdzenie usuwania umowy z listy płac

Po wciśnięciu przycisku Tak następuje usunięcie przyporządkowania wybranej umowy z listy płac.

Obliczanie płac dla wszystkich umów

Operacja pozwala na realizację operacji obliczenia wartości składników z listy jednym ruchem dla wszystkich umów
na tej liście. 

Aby obliczyć płace dla wszystkich umów z listy płac, należy:

Wywołać opcję Umowy  Oblicz płace.

Operacja wymaga dodatkowego potwierdzenia.

Potwierdzenie obliczania płac dla wszystkich umów

Po  wciśnięciu  przycisku  Tak  następuje rozpoczęcie procesu  przeliczania  składników płac  dla  wszystkich  umów  na
liście.

Komunikat przeliczeniu listy płac

W przypadku,  gdy  wystąpią  błędy  podczas  procesu  przeliczania  składników  płac,  system  wyświetli  odpowiednią
informację.

Komunikat o błędach podczas obliczania płac

Wciskając przycisk Drukuj można wydrukować raport zawierający listę błędów.
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Wsad danych dla wybranej umowy

Operacja  wprowadzania  danych  dla  wybranej  umowy  z listy  płacowej.  Wariant  przydatny  w sytuacji,  gdy  istnieje
potrzeba przeglądania wyliczonych danych dotyczących wybranej umowy z ich ewentualną korektą.

Aby zrealizować wsad danych dla jednej umowy z listy płac, należy:

Wybrać współpracownika z listy.

Wywołać opcję Dane jednej umowy  Wsad danych.

Okno wsadu danych umowy

Okno w istocie jest wielofunkcyjne, można tu realizować:

o ręczny wsad danych wybranych składników płacowych,

o obliczać wartości składników,

o pobrać dokumenty dotyczące absencji indywidualnie dla wybranej umowy pracownika,

o blokować wyliczone wartości składników indywidualnie dla wybranej umowy.

Obliczaj  automatycznie  -  zaznaczenie tego  pola  wyboru  powoduje,  że  obliczenie  wartości  składników
uruchamiane  jest  automatycznie  po  każdorazowym  wciśnięciu  przycisku  Zapisz  zatwierdzającego
wartość wpisaną ręcznie wybranego składnika płacowego

Wyświetlaj tylko niezerowe - zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że lista składników w centralnej
części okna będzie zawierała wyłącznie składniki z niezerowymi wartościami

Sekcja Edycja (u dołu okna) służy do ręcznego wprowadzania wartości składników:

o w polu Wartość należy wprowadzać wartość składnika,

o przycisk Zapisz służy do zapisywania wpisanej wartości składnika.
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Ręcznie można wprowadzić wartości składników, które:

o w kolumnie Wyliczany  nie mają zaznaczonego pola wyboru tj. tych, których definicja nie przewiduje
formuły obliczeniowej do wyliczania wartości,

o w kolumnie  Blokada  mają  zaznaczone  pole  wyboru  tj.  tych,  których  definicja  przewiduje  formułę
obliczeniową  do  wyliczania  wartości,  ale  w przypadku  wybranego  pracownika  formuła  jest
zablokowana.

Operacja  Blokuj  (przycisk  Blokuj)  pozwala  na  blokadę  wyliczonej  wartości  (blokadę  stosowania  formuły
obliczeniowej składników) w przypadku składników, których wartości są wyliczane za pomocą formuły obliczeniowej.
Po  blokadzie można  wpisywać  wartość  składnika,  tak  jakby  to  był  składnik  bez  formuły  obliczeniowej.  Mechanizm
blokowania  użyteczny  jest  w przypadkach,  jeśli  ogólna  formuła  obliczeniowa  z jakiegoś  powodu  nie  znajduje
zastosowania (lub zawodzi) w konkretnym zastosowaniu dla wybranego współpracownika.

Operacja  Absencje  (przycisk  Absencje)  realizuje  pobieranie  /  zwalnianie  dokumentów  dotyczących  absencji,
indywidualnie dla wybranego współpracownika.

Okno pobierania absencji współpracownika

Operacja  Oblicz  (przycisk  Oblicz)  realizuje  obliczenie  wartości  składników  za  pomocą  formuł  obliczeniowych
wybranego  pracownika  (jeśli  zaznaczone  jest  pole  wyboru  Obliczaj  automatycznie  to  obliczanie  jest  uruchamiane
automatycznie  każdorazowo  po  zapisaniu  kwoty  ręcznie  wpisywanej  po  wciśnięciu  przycisku  Zapisz).  Wykonanie
operacji Oblicz powoduje zaznaczenie znacznika „Obliczony” na oknie Przygotowanie listy umów.

Zamknąć okno przyciskiem Zamknij.

Obliczanie płac indywidualnie dla wybranej umowy

Operacja umożliwia obliczenie kwot składników płacowych dla jednej umowy.

Aby zrealizować proces, należy:

Wybrać pracownika z listy.

Wywołać opcję Dane jednej umowy  Oblicz.

Proces obliczania zakończy się komunikatem „Zakończono przeliczanie dla umowy”.

Przeglądanie wyliczonych kwot wybranej umowy

Operacja umożliwia przeglądanie kwot składników płacowych dla jednej umowy bez możliwości ich zmiany.

Aby zrealizować proces, należy:

Wybrać umowę z listy.

Wywołać opcję Dane jednej umowy  Wyświetl.
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Okno wsadu danych umowy w trybie przeglądania

o Wyświetlaj tylko niezerowe - zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że lista składników w centralnej
części okna będzie zawierała wyłącznie składniki z niezerowymi wartościami.

Zamknąć okno przyciskiem Zamknij.

Realizacja raportów z list płac

W  rozdziale  opisano  sposób  generowania  raportów  z list  płac.  Omówiono  łącznie  raporty  dotyczące  zarówno
funduszu  osobowego  i bezosobowego.  Jedynie  w miejscach,  gdzie  sposób  realizacji  wybranego  raportu  różni  się
w zależności od źródła finansowania, opisano dwa warianty raportu.

Raporty dotyczące list płac zgrupowane są w menu Raporty w oknie:

o Listy płac - w przypadku list płac funduszu osobowego,

o Listy płac współpracowników - w przypadku list płac funduszu bezosobowego.

Lista płac

Wydruk listy płac jest podstawowym raportem.

Aby zrealizować raport, należy:

Wywołać opcję Raporty  Lista płac w oknie Listy płac współpracowników lub Listy płac.

Zdefiniować parametry raportu:
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Parametry raportu „Wydruk listy płac” w wariancie dla fund. osobowego
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Parametry raportu „Wydruk listy płac” w wariancie dla fund. bezosobowego

Parametry występujące w obu wariantach raportu:

Opis na pasku wypłat - opcjonalny opis, który pojawi się na pasku wypłat obok nazwiska osoby,

Paski wypłat  - określa, czy  mają  być  drukowane paski  wypłat  dla  poszczególnych  osób.  W przypadku,
jeśli wybrano Paski wypłat, należy dodatkowo określić następujące ustawienia:

o Numer kolejny na pasku - określa, czy numerować kolejno paski,

o Paski dla kwot wypłaty - określa, czy drukować paski dla osób niekorzystających z przelewów,

o Paski dla przelewów na ROR - określa, czy drukować paski dla osób korzystających z przelewów,

o Paski  dla wszystkich  składników  zerowych  -  określa,  czy  drukować  pasek  dla  osoby,  jeśli  wartości
wszystkich składników są zerowe,

o Drukuj składniki zerowe,

Wydruk do kasy - ustawienie tego wyboru powoduje, że na raporcie uwidocznione będą wyłącznie paski
dla osób niekorzystających z przelewów, paski będą w formie skróconej, będą zawierały wyłącznie kwotę
do  wypłaty  w przeciwieństwie  do  zwykłej  formy,  gdzie  na  pasku  widoczne  są  kwoty  wszystkich
składników płacowych,

Uporządkowanie - wybrać uporządkowanie osób na liście wg nazwisk lub wg numerów.

Parametry w wariancie raportu dla listy płac z funduszu osobowego:

Podsumowanie  listy  dla  jednostek  -  określa,  czy  po  liście  osób  w jednostce  organizacyjnej  będzie
podsumowanie kwot łącznie wszystkich osób z jednostki,

Grupowanie jednostkami,
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Każda jednostka na osobnej stronie.

Dodatkowo można określić warunek filtrowania osób na tej liście:

Jednostka - określić jednostkę organizacyjną,

Grupa zatrudnienia - określić grupę zatrudnienia,

Rodzaj  osób  -  pole  wyboru  z możliwością  wybrania  osób:  pełnosprawnych,  niepełnosprawnych,
wszystkich.

Parametry w wariancie raportu dla listy płac z funduszu bezosobowego:

Podsumowanie listy dla rejestrów  -  określa,  czy  po  liście osób,  które miały  umowy  w rejestrze umów
będzie podsumowanie kwot łącznie wszystkich umów z rejestru,

Grupowanie rejestrami,

Każdy rejestr na osobnej stronie.

Dodatkowo można określić warunek filtrowania umów na tej liście:

Rejestr - określić rejestr umów,

Rodzaj umowy - określić rodzaj umów.

Raport dla listy płac z funduszu osobowego
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Raport dla listy płac z funduszu bezosobowego

Uwaga! Możliwe jest dopasowanie wydruku paska wypłat do potrzeb użytkownika, a tym samym ewentualne
poprawienie czytelności raportu, poprzez zmianę i dopasowanie czcionki tekstu wyświetlanego w tabeli składników
na wydruku raportu.

Uwaga! Funkcja ta realizowana jest przez parametr konfiguracyjny o nazwie UstawieniaRapListaPlac dot. modułu
Płace. Parametr ten pozwala na ustawienie czcionki tekstu widocznego w tabelce raportu generującego pasek
wypłat z list płac (raport „Lista płac” wywoływany z menu kontekstowego „Raporty” okna „Lista płac” oraz „Lista
płac współpracowników”).

Uwaga! Umożliwiono przywrócenie domyślnej czcionki raportu, poprzez wywołanie akcji „Ustaw domyślną” na
oknie parametru konfiguracyjnego UstawieniaRapListaPlac.

Ustawienia parametru UstawieniaRapListaPlac
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Stopień realizacji

Raport  dostępny  wyłącznie  dla  list  płac  funduszu  osobowego.  Pozwala  on,  na  podstawie  wartości  wybranego
składnika,  zorientować  się,  w jakim  stanie  zaawansowania  realizacji  znajduje  się  lista  płac.  W celu  wygenerowania
raportu należy:

Wywołać opcję Raporty  Stopień realizacji.

Określić parametry raportu w oknie parametrów.

Parametry raportu „Stopień realizacji”

Zdefiniować Składnik płac obowiązkowo, poprzez wybór tytułu składnika ze słownika.

Określić opcjonalnie filtr na Jednostkę organizacyjną i Grupę zatrudnienia.

Określić, czy raportować Niezerową, czy też Zerową wartość składnika.

Zaakceptować parametry przyciskiem Drukuj.

Raporty z list płac

System umożliwia zdefiniowanie i generowanie raportów z list płac.

Aby wywołać raport z list płac, należy:

Wywołać opcję Raporty w menu Raporty.

Wybrać raport w oknie Raporty z listy dostępnych raportów.
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Lista raportów z list płac

Wybrać opcję Generuj raport. Na ekranie ukaże się okno parametrów raportu.

Okno parametrów raportu

Parametry raportu:

o Jednostka org. - określa opcjonalne kryterium filtrowania danych do osób z wybranej jednostki,

o Przekrój  zatrudnienia  -  pole wypełniane  automatycznie  na  podstawie  wybranego  elementu  struktury
zatrudnienia,

o Struktura  zatrudnienia  -  określa  opcjonalne  kryterium  filtrowania  danych  do  osób  z wybranej  grupy
zatrudnienia,

o Tytuł raportu - domyślnie podpowiadana jest nazwa raportu,

o Rodzaj  osób  -  pole  wyboru  z możliwością  wybrania  osób:  pełnosprawnych,  niepełnosprawnych,
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wszystkich,

o Raport imienny - pole wyboru określa czy  raport  będzie raportem  imiennym,  czyli  zestawieniem  kwot
dla  osób  czy  też  mają  być  wyłącznie  kwoty  zagregowane,  gdzie  kryterium  grupowania  definiuje  pole
Sposób grupowania,

o Sposób grupowania - określa sposób grupowania danych na raporcie,

o Zawijaj kolumny - określa, czy kolumny danych, które nie mieszczą się na stronie mają być zawijane,

o Podgląd  wydruku  -  określa,  czy  po  etapie  przetworzeniu  danych  do  raportu  ma  być  wywoływany
podgląd wydruku, czy też wydruk ma być realizowany bezpośrednio przez drukarkę,

o Sposób tworzenia - pole wyboru z listą wartości: „Raport systemowy” oraz „Raport definiowany”.
Wybór  tej  wartości  decyduje o  tym,  w  jaki  sposób  budowany  będzie  raport  płacowy.  Jeżeli  wybrana
zostanie opcja „Raport systemowy”, dany raport płacowy utworzony zostanie bezpośrednio w kodzie, w
oparciu o szablon  xml.  Jeżeli  wybrana  zostanie opcja  „Raport  definiowany”,  raport  płacowy  wykonany
zostanie  jako  raport  definiowany.  Różnica  w  sposobie  wykonania  raportu,  polega  na  wykorzystaniu
innych  mechanizmów  do  prezentacji  tych  samych  danych.  Wykonanie  raportu  jako  raportu
definiowanego  wiąże  się  z  utratą  funkcjonalności  związanej  z  blokowaniem  i  przenoszeniem  kolumn
nagłówka  tabeli  (dwie  lub  trzy  pierwsze  kolumny  tabeli,  w  zależności  od  wybranej  opcji  „Opis  na
wydruku”), oraz z możliwością zawijania kolumn tabeli. Pole „Zawijaj kolumny” stanie się nieaktywne, w
raporcie definiowanym kolumny nie będą zawijane, tak aby zmieściły się na jednej stronie. Mechanizmy
definiowanego raportu umożliwiają wyświetlenie wszystkich kolumn tabeli na jednej stronie, przy czym
rozmiar kolumn dynamicznie dostosuje się do rozmiaru strony, tak aby wszystkie kolumny, niezależnie
od ich liczby zmieściły się na jednej stronie. Wykonanie raportu płacowego jako raportu  definiowanego
umożliwia wykorzystanie funkcjonalności związanej  z  obsługą  raportów definiowanych,  między  innymi
poprawny  zapis  raportu  do  plików  o  różnych  formatach,  a  także  możliwość  modyfikacji  wyglądu
raportu.  Wszystkie parametry  wydruku  odczytane z  okna  „Ustawienia  wydruku”  są  przekazywane  do
raportu definiowanego, parametry strony są ustawiane zgodnie z wartościami przekazanymi do raportu.
Dzięki temu istnieje możliwość sterowania parametrami strony i wydruku z poziomu okna parametrów
wykonania raportu płacowego, bez konieczności modyfikowania definicji raportu.

Wcisnąć  przycisk  Drukuj  w celu  rozpoczęcia  wykonania  raportu.  W zależności  od  ustawienia  pola  wyboru
<Podgląd  wydruku>  nastąpi  w efekcie  wywołanie  podglądu  wydruku  lub  wydruk  będzie  realizowany
bezpośrednio przez drukarkę.

 Podgląd wydruku raportu z listy płac
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Obsługa arkuszy premiowych

Kartoteka  premii  służy  do  generowania  pracownikom  arkuszy  premiowych.  Funkcje  związane  z obsługą  arkuszy

premiowych dostępne są po uruchomieniu z menu aplikacji opcji Personel  Płace  Kartoteka premii.

Kartoteka premii

Definiowanie szablonów arkuszy premiowych

Dodawanie szablonu

Aby zdefiniować szablon arkusza premiowego, należy wykonać następujące czynności:

Z menu systemu wybrać opcję Personel  Płace  Szablony arkuszy premiowych. Po jej wybraniu ukaże się
okno Szablony arkuszy premiowych.

 Szablony arkuszy premiowych

Dodać nowy szablon za pomocą opcji Dane  Dodaj (lub wybranie na pasku ikony Dodaj).

Po  wybraniu  tej  opcji  otworzy  się  okno  Dodawanie  szablonu  arkusza  premiowego,  w  którym  należy
wprowadzić dane składające się na definicję szablonu arkusza premiowego.
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Wypełnić dane szablonu na zakładce Oznaczenie.

Okno Dodawanie szablonu arkusza premiowego - Oznaczenie

Po wprowadzeniu danych szablonu, wcisnąć przycisk Akceptuj.

Szablon zostanie dodany do kartoteki szablonów.

Dodawanie pozycji szablonu

Aby dodać pozycje do istniejącego szablonu arkusza premiowego, należy wykonać następujące czynności:

W kartotece szablonów arkuszy premiowych podświetlić dodany szablon arkusza premiowego.

Otworzyć szablon do edycji za pomocą opcji Dane  Popraw (lub wybranie na pasku ikony Popraw).

Po wybraniu tej opcji otworzy się okno Edycja szablonu arkusza premiowego, w  którym  należy  wprowadzić
pozycje szablonu arkusza premiowego przechodząc do zakładki Pozycje.

Okno Dodawanie szablonu arkusza premiowego - Pozycje

Na  zakładce  Pozycje,  w  sekcji  Premiujący,  wcisnąć  przycisk  Dodaj,  aby  dodać  jednego  lub  więcej
premiujących.

Po  dodaniu  premiującego,  w  sekcji  Pracownicy  podlegający  premiującemu,  wcisnąć  przycisk  Dodaj,  aby
dodać pracowników.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.



580 Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Uwaga! Zapis szablonu arkusza premiowego możliwy jest także w przypadku, gdy do premiującego nie przypisano
pracowników podlegających premiującemu. Dla tak utworzonego szablonu możliwe jest wygenerowanie premii o
typie Premia specjalna.

Generowanie arkuszy premiowych

Aby wygenerować arkusz premiowy, należy:

Z menu wywołać opcję Dane  Generuj arkusze premiowe (lub na pasku narzędzi wcisnąć przycisk Dodaj).

W  oknie  Generowanie  arkuszy  premiowych  wybrać  okres  czasu,  szablon  arkusza,  typ  premii  oraz
wprowadzić nazwę arkusza.

Generowanie arkuszy premiowych

Wcisnąć przycisk Generuj.

Arkusz zostanie dodany do kartoteki premii. Premia otrzyma status Wygenerowany.

Kartoteka premii

Uwaga! Podczas obsługi premii typu Premia specjalna, odblokowano do edycji kolumnę Suma wynagrodzeń w
tabeli arkuszy premiowych.
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Uwaga! Arkusz premiowy typu Premia uznaniowa charakteryzuje się tym, że do wyliczenia premii nie są brane pod
uwagę absencje.

Przeniesienie pracowników między premiującymi

Aby  przenieść  pracowników między  premiującymi,  należy  z menu  Operacje  wybrać  opcję  Przenieś  pracowników
między  premiującymi.  W  oknie  przenoszenia  pracowników  należy  wskazać  docelowego  premiującego,  przenieść

odpowiednich pracowników wciskając przycisk  i wcisnąć przycisk Akceptuj. 

Generowanie arkuszy premiowych

Przekazanie do parametryzacji

Aby  przekazać  arkusze do  parametryzacji,  należy  z menu  Operacje  wybrać  opcję  Przekaż  do  parametryzacji.  Na
pytanie „Czy chcesz przekazać arkusze do parametryzacji?”, należy odpowiedzieć twierdząco  wciskając  przycisk  Tak.
Premia otrzyma status Parametryzowany.
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Przekazanie do parametryzacji

Premia po przekazaniu do parametryzacji
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Ustawienie parametrów premii

Aby ustawić parametry premii, należy z menu Operacje wybrać opcję Ustaw parametry premii. 

Uaktywnią  się pola  Przychody  oraz  Procent  premii.  Należy  wprowadzić  przychody  oraz  procent  premii  i  wcisnąć

przycisk Wylicz. Premia zostanie wyliczona. Jeśli wyliczenia są poprawne, należy je zapisać przyciskiem .

Premia wyliczona

Uwaga! Jeżeli arkusz premiowy został wygenerowany dla premiującego bez przypisanych premiowanych, podczas
wprowadzania parametrów premii wyliczana jest kwota prezentowana w kolumnie Premia do rozdzielenia jako
procent wprowadzonej kwoty przychodów.
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Przekazanie premii do rozdzielenia

Aby przekazać premie do rozdzielenia, należy z menu Operacje wybrać opcję Przekaż premie do rozdzielenia. 

Kartoteka premii - Przekaż premie do rozdzielenia

Na pytanie „Czy  chcesz  przekazać  arkusze  do  premiujących,  w  celu  dokonania  podziału?”,  należy  odpowiedzieć
twierdząco wciskając przycisk Tak. Premia otrzyma status Rozdzielanie premii.

 Premia po przekazaniu do rozdzielenia
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Podział premii

Podziału  premii  może dokonać  tylko  osoba  wskazana  w szablonie jako  premiująca.  Aby  podzielić  premie,  należy
z menu Operacje wybrać opcję Podziel premie. 

W oknie Podział premii premiujący może zmodyfikować wyliczone wartości dla poszczególnych osób, wprowadzając
zmiany w kolumnie Kwota przyznana.

Uwaga! Rozdzielona kwota premii nie może przekraczać kwoty dostępnej do podziału.

Uwaga! Jeżeli arkusz wygenerowany został dla premiującego bez przypisanych premiowanych, na oknie podziału
premii dostępne są operacje dodawania premiowanego (Dodaj) oraz usuwania premiowanego (Usuń). Aby operacje
dodawania i usuwania były dostępne, premia musi być typu Premia specjalna oraz operator musi posiadać
uprawnienia do zatwierdzania premii.

Podział premii

Po  wprowadzeniu  zmiany,  przyciskiem  Zapisz  należy  zapisać  zmiany.  Kwota  pozostała  do  podziału  zostanie
zmieniona. Można ją przekazać innemu pracownikowi modyfikując kwotę mu przyznaną.
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Podział premii

Po wprowadzeniu i weryfikacji danych, przyciskiem Akceptuj należy zaakceptować wprowadzone zmiany.

Przekazanie premii do zatwierdzenia

Aby  przekazać  premie  do  zatwierdzenia,  należy  z menu  Operacje  wybrać  opcję  Przekaż  do  zatwierdzenia.  Na
pytanie „Czy  chcesz  przekazać  arkusz  do  zatwierdzenia?”,  należy  odpowiedzieć  twierdząco  wciskając  przycisk  Tak.
Premia otrzyma status Do zatwierdzenia.

Premia po przekazaniu do zatwierdzenia
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Zatwierdzenie arkusza premiowego

Aby zatwierdzić arkusz premiowy, należy z menu Operacje  wybrać opcję Zatwierdź arkusz. Na pytanie „Czy chcesz
zatwierdzić arkusz(e) premiowy(e)?”, należy odpowiedzieć twierdząco wciskając przycisk Tak.  Premia  otrzyma status
Zatwierdzony.

Zatwierdzony arkusz premiowy

Wyświetlenie arkusza premiowego

Aby wyświetlić arkusz premiowy, należy z menu Operacje wybrać opcję Wyświetlanie arkusza premiowego.

Wyświetlanie arkusza premiowego
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Uwaga! Możliwe jest wyświetlenie arkusza premiowego przez premiującego dla statusów "Do zatwierdzenia" oraz
"Zatwierdzony".

Cofnięcie premii do statusu Wygenerowany

Aby cofnąć premie ze statusu Parametryzowany  do statusu Wygenerowany, należy z menu Operacje  wybrać opcję
Cofnij  do  statusu  „Wygenerowany”.  Na  pytanie „Czy  chcesz  cofnąć   arkusze  do  pracownika  odpowiedzialnego  za
wygenerowanie?”, należy odpowiedzieć twierdząco wciskając przycisk Tak. Premia otrzyma status Wygenerowany.

Premia po cofnięciu statusu

Obsługa kartoteki podstaw świadczeń

Zadaniem  kartoteki  podstaw  świadczeń  jest  zapewnienie  mechanizmu  wyliczającego  podstawy  świadczeń
pracowniczych,  z możliwością  wielokrotnego  przeliczenia  oraz  ręcznej  modyfikacji,  bez  konieczności  zakładania  listy
płac.

Wejście  do  kartoteki  następuje  poprzez  wybór  opcji  Kartoteka  podstaw  świadczeń  z głównego  menu  systemu.
Następnie ukazuje się okno zawierające wykaz zarejestrowanych podstaw świadczeń.
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Kartoteka podstaw świadczeń

Naliczone podstawy  służą  do  obliczenia  wymiarów świadczeń  i wydrukowania  asygnat  zasiłkowych  oraz  kartoteki
zasiłkowej.

Za świadczenia pracownicze uważa się:

o wynagrodzenia i zasiłki chorobowe,

o zasiłki macierzyńskie,

o zasiłki opiekuńcze,

o urlopy wypoczynkowe,

o ekwiwalenty za urlop.

Podstawy świadczeń wyliczają się automatycznie podczas:

o akceptacji/modyfikacji absencji,

o dodawania absencji do kartoteki podstaw świadczeń,

o w wyniku operacji Wylicz podczas edycji istniejącej podstawy.

Algorytm  naliczenia  podstawy  jest  zawarty  w formule  absencji.  Formuły  można  tworzyć  dla  rodzajów  podstaw
w podziale  na  struktury  zatrudnienia  oraz  rodzaje  umów  cywilno-prawnych.  Rodzaje  podstaw  przypisuje  się
kategoriom absencji.

W najprostszym  wariancie  dla  każdego  rodzaju  podstawy  mogą  funkcjonować  dwie  formuły  naliczania  podstaw
absencji  dla  pracowników  oraz  współpracowników.  W sytuacjach  szczególnych  możliwe  jest  założenie  specyficznej
formuły dla wybranej grupy stanowisk lub rodzaju umowy.

Badanie warunków naliczania nowej podstawy, algorytm oraz lista składników wchodzących w naliczaną  podstawę
należą do  formuły podstawy absencji. W tym celu powstała  funkcjonalność  podobna   do  mechanizmu  definiowania
składników płacowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami. Znaczącą różnicą na korzyść tego mechanizmu, jest
możliwość odwołania się do konkretnej absencji, z uwzględnieniem jej wszystkich atrybutów (do tej pory na liście płac
możliwe  było  pobranie  sumy  dni  absencji  danego  rodzaju  bez  możliwości  badania  np.  daty  wystąpienia  absencji.
Ograniczenie to  przekładało  się  na  zgrubne  badanie  ciągłości  absencji,  gdzie  niemożliwe  było  określenie  dokładnej
granicy trzymiesięcznego okresu).
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Zgodnie z rzeczywistością (w przypadku gdy  przerwa między  poszczególnymi  okresami  absencji  będzie krótsza  od
trzech  kalendarzowych  miesięcy)  jedna  podstawa  może  dotyczyć  wielu  systematycznie  następujących  po  sobie
absencji. Takie rozwiązanie wpływa na przejrzystość oraz utrzymanie spójności kartoteki  podstaw.  Lecz  wprowadziło
dodatkowe  wymogi  z punktu  widzenia  aplikacji,  która  musi  udostępniać  mechanizmy  umożliwiające  oddzielenie
automatycznie  zaliczonej  absencji  do  poprzedniej  podstawy  wraz  z naliczeniem  nowej  podstawy,  ze  wszystkimi
konsekwencjami  z tym  związanymi.  Typowym  przykładem  wymagającym  takiej  operacji  jest  ciąg  choćby  czterech
absencji  następujących  po  sobie w okresach  nieprzekraczających  3  miesięcy,  dla  których  naliczono  i przyjęto  jedną
podstawę. W sytuacji gdy 2 z absencji została skorygowana bądź anulowana, a w wyniku korekty/anulowania między
1 a 3 absencją został przekroczony trzymiesięczny okres ciągłości podstawy.

Użytkownik  ma  możliwość  przeglądania  oraz  modyfikacji  naliczonych  automatycznie  podstaw.  Wśród  operacji
edycyjnych  są  opcje  umożliwiające  ponowne  naliczenie,  oddzielenie  od  poprzedniej  podstawy  i naliczenie  nowej
podstawy, ręczną modyfikację naliczonych podstaw oraz zatwierdzenie uzgodnionej podstawy.

Naliczenie  świadczeń  pracowniczych  na  liście  może  odbywać  na  podstawie  wyliczonych  w kartotece  podstaw
wartości.  W tym  celu  powstały  nowe  funkcje  na  rzecz  formuł  składników  płacowych,  umożliwiające  pobranie
odpowiednich wartości.

W zależności od decyzji użytkownika końcowego, do wyliczania wartości świadczeń mogą być pobierane wszystkie
naliczone wartości podstaw lub tylko zatwierdzone wartości podstaw.

Podstawa świadczenia

Kartoteka posiada wbudowane filtry:

Rodzaj zatrudnienia: Etaty, Umowy cywilno-prawne,

Rodzaj podstaw (wartości definiowane na etapie wdrożenia systemu):

o Świadczenie urlopowe,
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o Świadczenie chorobowe,

o Urlopy macierzyńskie,

o Zasiłki opiekuńcze,

Rok, Miesiąc,

Status podstawy:  Wszystkie, Do zatwierdzenia, Zatwierdzone,

Jednostka organizacyjna – pole aktywne dla etatów,

Struktura zatrudnienia – pole aktywne dla etatów,

Rodzaj rejestru – pole aktywne dla umów cywilno-prawnych,

Rodzaj umowy – pole aktywne dla umów cywilno-prawnych,

Nazwisko,

Numer akt – pole aktywne dla etatów,

Numer umowy – pole aktywne dla umów cywilno-prawnych,

Symbol.

Kartoteka podstaw świadczeń - filtrowanie



592 Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Dodawanie podstawy świadczenia

W celu dodania nowej podstawy świadczenia, należy:

Z menu Dane okna kartoteki wybrać opcję Dodaj. Ukaże się okno dyscypliny pracy.

Dyscyplina pracy

Zaznaczyć na liście jedną lub więcej osób

Nacisnąć przycisk Akceptuj - podstawy świadczeń zostaną dodane do kartoteki podstaw świadczeń.

Przy tej operacji wyliczona zostaje podstawa świadczenia dla każdej z dodanych pozycji.

Edycja podstawy świadczenia

W celu edycji (modyfikacji) danych wybranej podstawy świadczenia, należy:

Wybrać z menu Dane opcję Popraw. 

Otworzy  się  okno  Podstawa  świadczenia  z widocznymi  trzema  aktywnymi  zakładkami:  Podstawa  absencji,
Powiązane absencje, Dodatkowe etaty do podstawy.

Zakładka Podstawa absencji

Na zakładce Podstawa absencji wyświetlone są dane podstawy.
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Podstawa świadczenia – zakładka Podstawa absencji

Obejmują one:

o wartość podstawy,

o zwaloryzowaną podstawę,

o rok / miesiąc podstawy,

o okres, z jakiego jest naliczona podstawa,

o znacznik czy podstawa została już zatwierdzona,

o data ewentualnego zatwierdzenia,

o operator, który zatwierdził podstawę.

Dane  podstawy  świadczenia  wyliczane  są  na  podstawie  formuły  absencji,  jednak  istnieje  możliwość  ingerencji
w naliczone automatycznie wartości. Można tego dokonać w dwojaki sposób:

ręcznie  zmodyfikować  wartości  składowych  miesięcy,  dodać  nową  składową,  usunąć  składową  (sposób
zalecany  przez  autorów kartoteki,  ze  względu  na  to,  iż  pozostawia  możliwość  wydrukowania  poprawnych
asygnat zasiłkowych),

zaznaczyć pole wyboru Ustalona ręcznie i wprowadzić poprawne wartości (sposób niezalecany ze względu na
brak możliwości wydrukowania poprawnych asygnat zasiłkowych)
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Ręczne dodanie składowej podstawy świadczenia

W celu ręcznego dodania miesięcznej składowej podstawy, należy:

Nacisnąć przycisk Dodaj na zakładce Podstawa absencji.

Wprowadzić dane składowej podstawy świadczenia.

Nacisnąć przycisk Akceptuj - uzupełnione dane uwzględnione zostaną przy wyliczeniu podstawy świadczenia.

W celu zmodyfikowania miesięcznej składowej podstawy, należy:

Nacisnąć przycisk Popraw na zakładce Podstawa absencji. 

Zaznaczyć pole Wartości ustalone ręcznie.

Wprowadzić odpowiednie wartości.

Nacisnąć przycisk Akceptuj - uzupełnione dane uwzględnione zostaną przy wyliczeniu podstawy świadczenia.

Aby usunąć wybraną miesięczną składową podstawę, należy:

Nacisnąć przycisk Usuń, znajdujący się na zakładce Podstawa absencji. 

Zakładka Powiązane absencje

Na zakładce Powiązane absencje można zobaczyć w tabeli absencje, które są przypisane do edytowanej podstawy.
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Podstawa świadczenia – zakładka Powiązane absencje

Aby dodać nową absencję w celu powiązania jej z podstawą świadczenia, należy:

Nacisnąć przycisk Dodanie absencji na zakładce Powiązane absencje.

W oknie dyscypliny pracy wybrać absencję lub grupę absencji.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Aby usunąć powiązane absencje, należy:

Nacisnąć przycisk Usunięcie absencji na zakładce Powiązane absencje.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia, nadmiarowe absencje zostaną usunięte.

Jeśli  dodanie  lub  usunięcie  absencji  powiązanej  powoduje  potrzebę  obliczenia  ponownie  podstawy  świadczenia,
system wyświetli odpowiedni komunikat.

Po potwierdzeniu, podstawa świadczenia zostanie automatycznie wyliczona.

Jeśli powiązane z podstawą absencje mają być rozliczone przy innej podstawie, należy:

Nacisnąć przycisk Oddzielenie wybranej i młodszych absencji od bieżącej podstawy (żółty piorun).

Spowoduje to stworzenie nowej  podstawy,  widocznej  w kartotece podstaw świadczeń,  wraz  z powiązanymi
absencjami.

Zakładka Dodatkowe etaty do podstawy

W  przypadku,  gdy  pracownik  nie  posiada  dochodów  umożliwiających  naliczenie  podstawy  świadczenia,  można
wskazać innych pracowników zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach w celu wyliczenia średniej podstawy ze
wskazanych stanowisk.
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Podstawa świadczenia – zakładka Dodatkowe etaty do podstawy

Aby wskazać, na podstawie jakich danych mają zostać dokonane obliczenia, należy:

Na  zakładce  Dodatkowe  etaty  do  podstawy  wcisnąć  przycisk  Dodaj  i dodać  stanowisko,  jakie  ma  być
uwzględnione przy obliczeniach.

W przypadku, gdy dane do obliczania podstawy będą niekompletne, bądź ich nie będzie,  podstawa zostanie
naliczona uwzględniając dane dodatkowego etatu do podstawy.

Usuwanie podstawy świadczenia

Aby usunąć z kartoteki podstaw zaznaczoną podstawę lub grupę podstaw świadczeń, należy:

Wybrać z menu Dane opcję Usuń.

Decyzję  o usunięciu  danych  należy  potwierdzić  odpowiadając  Tak  na  pytanie  Czy  chcesz  usunąć  wybraną
podstawę? Wybór Nie spowoduje powrót do kartoteki podstaw świadczeń bez usuwania danych.

Okno potwierdzenia usunięcia podstawy świadczenia
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Zatwierdzenie/anulowanie zatwierdzenia podstawy

Aby zatwierdzić podstawę absencji lub grupę podstaw, należy:

Zaznaczyć podstawę lub podstawy w kartotece.

Wybrać z menu Operacje pozycję Zatwierdź.

Zatwierdzenie podstawy

Istnieje również możliwość anulowania zatwierdzonych podstaw absencji. W tym celu należy:

Wybrać zatwierdzoną absencję lub grupę absencji.

Wybrać z menu Operacje pozycję Anulowanie zatwierdzenia.

Anulowanie zatwierdzenia podstawy

Rozliczenie absencji

Aby podejrzeć rozliczenie absencji na liście płac, należy:

W Kartotece podstaw świadczeń wybrać podstawę świadczenia.

Przejść na zakładkę Powiązane absencje.

Wcisnąć przycisk Rozliczenie absencji. Ukaże się okno Rozliczenie absencji.

Rozliczenie absencji
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Widoczne w oknie informacje prezentują  dokonane rozliczenie absencji  na  liście  płac.  Układ  kolumn  jest  zbieżny
z układem kolumn na wzorze kartoteki zasiłkowej Z-17.

Rozliczenie absencji  można  edytować,  w wyniku  edycji  użytkownik  może dokonać  korekty  rozliczenia  absencji  na
liście płac,  jak  również  na  imiennego  raportu  rozliczeniowego  RSA.  Jednak  należy  zaznaczyć,  że  tak  wprowadzone
wartości  nie  wpływają  na  wartości  listy  płac,  lecz  tylko  na  wartości  prezentowane  na  RSA,  Z17  oraz  asygnatę
zasiłkową.

W oknie Rozliczenie absencji istnieje możliwość dodawania brakującego rozliczenia absencji (przycisk Dodaj). 

Wywołane okno umożliwia wsteczne wypełnienie wartości dla absencji zaistniałej  przed  wprowadzeniem  kartoteki
podstaw.  W wyniku  uzupełnienia  użytkownik  może  otrzymać  prawidłowo  wypełnioną  kartotekę  zasiłkową  Z-17
obejmującą historyczne absencje.

Edycja / dodawanie rozliczenia absencji
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Drukowanie danych

W celu sporządzenia wydruku danych z Kartoteki podstaw świadczeń, należy:

Wybrać z menu Dane opcję Drukuj. 

Wydruk tabeli - Kartoteka podstaw świadczeń

Opcjonalnie wpisać komentarz do wydruku w polu Opis wydruku.

Wybrać potrzebne na wydruku kolumny.

Wybrać ustawienia parametrów wydruku (Ustawienia wydruku).

Wcisnąć przycisk Drukuj.

Kartoteka zasiłkowa

Po  wprowadzeniu  niezbędnych  danych  i rozliczeniu  umowy  w kartotece  pracowników,  istnieje  możliwość
wydrukowania kartoteki zasiłkowej pracownika.

Aby wydrukować kartotekę zasiłkową pracownika, należy:

W kartotece pracowników zaznaczyć odpowiedniego pracownika. 

Z menu wybrać opcję Kartoteki  Kartoteka zasiłkowa.
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Kartoteka pracowników - Kartoteka zasiłkowa

W oknie Kartoteka zasiłkowa wybrać z menu opcję Raporty  Kartoteka Zasiłkowa.

 Kartoteka zasiłkowa

Otworzy się okno Parametry raportu.
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Parametry raportu

Ustalić parametry raportu:

o Uwagi,

o Data ustania poprzedniego ubezpieczenia chorobowego - wybór z kalendarza.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Wydruk karty zasiłkowej

System  umożliwia  wydruk  dokumentu  ZUS  Z-3.  W tym  celu  należy  uruchomić  raport  o  nazwie  ‘ZUS  Z-3’.  Raport
zostanie udostępniony użytkownikowi w miejscu uzgodnionym w procesie wdrożenia.

Przelewy

Moduł  Płace  umożliwia  tworzenie  przelewów  elektronicznych  w różnych  formatach  akceptowanych  przez
poszczególne banki, m.in.:

o Bise,

o BRE Bank SA,

o Citibank,

o EBank 2000,

o Elixir,

o Goniec,
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o Goniec 2,

o MiniBank,

o MinibankMPU,

o Multicash,

o Multicash 3.0,

o Multicash Pekao SA,

o NetBank,

o VideoTEL.

Ponadto  możliwe  jest  generowanie  przelewów  tradycyjnych  (polecenie  przelewu)  oraz  przekazów  pocztowych
(przekaz pocztowy).

Możliwe  jest  sporządzanie  przelewów  dla  pracowników,  jak  i dla  współpracowników  oraz  przelewów  z  tytułu
obciążeń komorniczych i administracyjnych.

Uwaga! Dostępność poszczególnych formatów przelewów zależy od wykupienia przez Klienta odpowiedniej
licencji.

Wykonanie raportu z wykazem przelewów

Aby wywołać raport z list płac, należy:

Otworzyć kartotekę Listy płac lub Listy płac współpracowników.

Wywołać opcję Raporty  Przelewy.

Zdefiniować parametry raportu w oknie Drukowanie przelewów zbiorczych z listy płac.

Parametry przelewów z listy płac
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Parametry przelewów z listy płac współpracowników

o Bank wierzycieli - pozwala na wyfiltrowanie jednego banku ze słownika banków,

o Jednostka  org.  -  w  przypadku  listy  płac  -  pozwala  na  wyfiltrowanie  jednej  jednostki  ze  struktury
organizacyjnej,

o Rejestr - w przypadku listy płac współpracowników - pozwala na wybór rejestru umów ze słownika,

o Typ umowy - w przypadku listy płac współpracowników - pozwala na wybór rodzaju umowy ze słownika,

o Data wypłaty - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Data przelewu - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Tytuł przelewu,

o Symbol planu kasowego,

o Typ  przelewu  -  w  przypadku  listy  płac  –  wybór  z  listy:  przelew  z  tytułu  wypłaty,  przelew  z  tytułu
obciążeń komorniczych, wszystkie rodzaje przelewów,

o Uporządkowanie - można określić sposób uporządkowania listy osób na raporcie wg numerów kont lub
wg nazwisk.

Nacisnąć przycisk Wydruk.

Generowanie przelewów wypłat, obciążeń komomrniczych z list płac

W  systemie  istnieje  możliwość  generowania  przelewów  z  list  płac  (np.  w  postaci  przelewu  elektronicznego,
polecenia  przelewu  lub  przekazu  pocztowego).  Format  „Przekaz  pocztowy”  dostępny  jest  wyłącznie  dla  rodzaju
przelewu „Przelew z tytułu wypłaty”, natomiast „Polecenie przelewu”  dostępne jest  zarówno  dla  rodzaju  „Przelew z
tytułu wypłaty”, jak i „Przelew z tytułu obciążeń komorniczych.”

o Przelew elektroniczny

o Polecenie przelewu

o Przekaz pocztowy
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Przelew elektroniczny

Uwaga! Aby pomyślnie wygenerować przelewy elektroniczne, pracownicy/współpracownicy muszą mieć
zdefiniowane w kartotece osobowej rachunki bankowe i sekwencje przelewów (koniecznie przed obliczeniem listy
płac).

Aby wygenerować przelew z list płac, należy:

Wywołać opcję Płace  Przelewy elektroniczne.

Generowanie przelewów

Zdefiniować parametry przelewu:

o Jednostka organizacyjna,

o Przelewy dla pracowników - tak/nie, zaznaczony checkbox odblokowuje pola w sekcji Pracownicy,

o Struktura organizacyjna - wybór ze słownika Struktura organizacyjna,

o Struktura zatrudnienia - wybór ze słownika Struktura zatrudnienia,

o Sumuj wypłaty pracownika -  tak/nie,

o Przelewy  dla  współpracowników  -  tak/nie,  zaznaczony  checkbox  odblokowuje  pola  w  sekcji
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Współpracownicy,

o Rodzaj umowy - wybór ze słownika Umowa rodzaj,

o Definicja rejestru - wybór ze słownika Umowa definicja rejestrów,

o Sumuj wypłaty dla współpracownika - tak/nie,

o Rodzaj przelewów  -  wybór  z  listy:  przelew z  tytułu  wypłaty,  przelew z  tytułu  obciążeń  komorniczych,
polecenie zapłaty pracownika,

o Format przelewów - wybór z listy: format elektroniczny, polecenie przelewu, przekaz pocztowy,

o Konto zleceniodawcy - wybór z listy zdefiniowanych rachunków bankowych,

o Docelowy bank - wybór ze słownika Banki,

o Docelowy katalog - wskazanie katalogu, w którym pojawi się plik,

o Nazwa pliku - nazwa pliku podana bez rozszerzenia,

o Lista płac - wybór listy płac,

Wybór listy płac

o Data  przelewu  -  data  ustawiana  na  podstawie  wybranej  wartości  w  parametrze  konfiguracyjnym
modułu Płace o nazwie „PrzelElektrDomDataPrzel”,

 Edycja parametru konfiguracyjnego "PrzelElektrDomDataPrzel"

o Ustal tytuł przelewu - tak/nie, zaznaczony checkbox odblokowuje poniższe pole tekstowe umożliwiające
wpisanie tytułu przelewu.

Nacisnąć przycisk Generuj.

Wyrazić  zgodę  na  zapisanie  pliku  przelewu  elektronicznego  we  wskazanej  lokalizacji,  wciskając  przycisk
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Akceptuj.

Zgoda na tworzenie plików lokalnych

Przelewy zostaną wygenerowane i zapisane we wskazanej lokalizacji.

Generowanie przelewów – podsumowanie

Uwaga! Podczas generowania przelewów, obciążeń i poleceń zapłaty z listy płac uwzględniono identyfikator
składnika płac.
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Polecenie przelewu

Aby wygenerować przelew z list płac, należy:

Wywołać opcję Płace  Przelewy elektroniczne.

Generowanie przelewów

W polu Format przelewów wybrać opcję Polecenie przelewu.

Zdefiniować pozostałe parametry przelewu.

Nacisnąć przycisk Generuj.

Dane przelewów zostaną pobrane i przekazane do raportu definiowanego odpowiedniego formatu przelewu.

Dla  raportu  polecenia  przelewu  został  zdefiniowany  dodatkowy  raport  zawierający  podsumowanie  wykonanych
przelewów.  Po  wykonaniu  raportu  pojawia  się  komunikat  informujący  o  możliwości  wykonania  raportu  z
podsumowaniem.
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Potwierdzenie wydruku raportu

Nacisnąć przycisk Tak.

Raport  podsumowania  ma  postać  tabeli  zbudowanej  zgodnie  ze  schematem:  l.p.,  imię,  nazwisko,  kwota.  W
ostatnim wierszu tabeli znajduje się komórka, w której zaprezentowano sumę wartości z kolumny Kwota.

Raport Podsumowanie poleceń przelewu

Uwaga! Podczas generowania przelewów, obciążeń i poleceń zapłaty z listy płac uwzględniono identyfikator
składnika płac.
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Przekaz pocztowy

Aby wygenerować przelew z list płac, należy:

Wywołać opcję Płace  Przelewy elektroniczne.

Generowanie przelewów

W polu Format przelewów wybrać opcję Przekaz pocztowy.

Zdefiniować pozostałe parametry przekazu.

Nacisnąć przycisk Generuj.

Dane przelewów zostaną pobrane i przekazane do raportu definiowanego odpowiedniego formatu przelewu. Przed
wykonaniem raportu otworzy się okno z parametrami sterującymi sposobem wykonania raportu.
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Parametry raportu dla formatu przelewu: przekaz pocztowy

Można ustawić następujące opcje: 

o Liczba przekazów  na stronie  -  parametr  mówiący  o  tym,  ile  druczków  przekazu  pocztowego  ma  być
widoczne na jednej stronie raportu, możliwe do wybrania są wartości z zakresu 1 – 3,

o Czy  wydruk  dwustronny  -  tak/nie,  parametr  sterujący  sposobem  drukowania  (oraz  prezentacji
podglądu)  raportu.  Jeżeli  opcja  jest  zaznaczona,  wydruk  raportu  ma  następującą  postać:  wszystkie
nieparzyste strony raportu to rewersy druczku  przekazu,  wszystkie parzyste strony  to  awersy  druczku
przekazu  (sekwencja  rewers  – awers,  rewers  –  awers,  …).  Tak  spreparowany  raport  można  drukować
dwustronnie na drukarce umożliwiającej wydruk dwustronny (wymagane jest zaznaczenie odpowiedniej
opcji w ustawieniach drukarki). Jeżeli opcja nie jest zaznaczona w pierwszej kolejności wykonywany jest
raport  drukujący  wszystkie rewersy  druczków przekazu,  następnie wykonywany  jest  raport  drukujący
wszystkie awersy druczków przekazów (z zachowaniem kolejności przekazów, sekwencja rewers, rewers,
…  -  awers,  awers,  ...).  Tak  przygotowany  raport  pozwala  na  wydrukowanie  najpierw  wszystkich
rewersów,  a  potem  wszystkich  awersów.  Jest  to  opcja  możliwa  do  wykorzystania  w  drukarkach  z
ręcznym drukiem dwustronnym (wymagane jest przełożenie kartek w drukarce),

o Czy  potwierdzać  przed  zmianą strony  -  tak/nie,  parametr  istotny  tylko,  gdy  powyższa  opcja  nie  jest
zaznaczona.  Jeżeli  jest  zaznaczony,  po  wykonaniu  raportu  drukującego  rewersy  pojawi  się  okno  z
odpowiednim komunikatem informującym o  konieczności  potwierdzenia  wykonania  kolejnego  raportu
drukującego  awersy  przekazów.  Jeżeli  opcja  jest  odznaczona  kolejny  raport  zostanie  wykonany
niezwłocznie po zamknięciu pierwszego raportu.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Dla  raportu  przekazu  pocztowego,  tak  jak  dla  raportu  polecenia  przelewu  został  zdefiniowany  dodatkowy  raport
zawierający  podsumowanie  wykonanych  przelewów.  Po  wykonaniu  raportu  pojawia  się  komunikat  informujący  o
możliwości wykonania raportu z podsumowaniem.

Uwaga! Podczas generowania przelewów, obciążeń i poleceń zapłaty z listy płac uwzględniono identyfikator
składnika płac.

Przelewy grupowe

Operacja  generowania  grupowych  przelewów  z  list  płac  umożliwia  wygenerowanie  grupowego  przelewu  z
zaznaczonych  list  płac  do  wskazanego  kontrahenta  (odbiorcy)  (np.  do  Urzędu  Skarbowego,  Ubezpieczyciela,  ZUSu,
Związków zawodowych, itp.). 

Kontrahenci (odbiorcy) przechowywani sią w kartotece Kontrahenci  oraz Kontrahenci struktury organizacyjnej czyli
kontrahenci jednostki.
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Definiowanie kontrahenta (odbiorcy)

Kontrahenta  można  dodać  zarówno  z  poziomu  słownika  Kontrahenci  struktury  organizacyjnej,  jak  i  podczas
Ustawienia odbiorców przelewów z list płac.

Uruchomienie kartoteki Kontrahenci jednostki

W głównym oknie aplikacji z menu Inne wybrać polecenie Kontrahenci struktury organizacyjnej.

Zaznaczyć jednostkę, a następnie kliknąć ikonę Dodaj na zakładce Kontrahenci.

Kartoteka Kontrahenci jednostki - dodanie nowego odbiorcy
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W oknie Słownik kontrahentów wybrać ikonę Dodaj.

Dodawanie kontrahenta

Wypełnić poniższe pola i kliknąć Akceptuj,

Czy osoba - wskazać czy odbiorcą jest Osoba fizyczna czy Instytucja,

Rodzaj - wskazać  rodaj  odbiorcy  ze słownika.  Wybór  rodzaju  Przelewy  grupowe  ułatwi  wyszukiwanie

odbiorcy podczas Ustawiania odbiorców przelewów grupowych,

Nazwa - pełna nazwa odbiorcy/kontrahenta,

Nazwa skrót -  skrócona nazwa odbiorcy.

Dane adresowe odbiorcy przy przelewach grupowych są opcjonalne.

Przypisanie konta bankowego do Odbiorcy

Przypisane konta przy Odbiorcach będą wykorzystawane przy generowaniu przelewów grupowych z list płac.

W oknie Słownik kontrahentów zaznaczyć nowoodanego kontrahenta i kliknąć ikonę Zakładki.

Słownik kontrahenta

Przejść na zakładkę Konta bankowe i wybrać ikonę Dodaj.
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Słownik kontrahentów - zakładka Konta bankowe

Wypełnić  poniższe pola i wybrać przycisk Akceptuj.

Bank - wybrać ze słownika,

Numer  -  numer konta bankowego

Opis konta.

Dodanie konta bankowego

Kliknąć przycisk Wybierz, nowy odbiorca zostanie dodany do kartoteki Kontrahenci struktury organizacyjnej.



614 Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Dodany nowy odbiorca przelewu grupowego

Ustawienia odbiorców przelewów z list płac

Aby dla potrąceń z list płac mogły być generowane przelewy grupowe  należy ustawić składniki płac (potrąceń)  dla
przelewów grupowych oraz przypisać do nich odbiorców, konta bankowe źródłowe oraz docelowe. 

System umożliwia ustawienie odbiorcy przelewu oraz kont bankowych:

ogólnego  -  dla  wszystkich  jednostek  organizacyjnych  (dysponentów),   np.  przelewy  do  ZUS.  Ustawienia  ogólne
może wykonać operator o uprawnieniach administratora.

jednostki - dla danej jednostki organizacyjnej. Ustawienia może wprowadzić i modyfikować  operator  przypisany
do roli Kadry i Płace placówki.

umowy  -   z  dokładnością  do  etatu  pracownika  bądź  umowy  współpracownika.  Ustawienia  może  wprowadzić  i
modyfikować operator przypisany do roli Kadry i Płace placówki.

W celu uruchomienia kartoteki Ustawienia odbiorców przelewów z list płac należy z menu Płace  wskazać polecenie
Ustawienia odbiorców przelewów z list płac.

Uruchomienie kartoteki Ustawienia odbiorców przelewów z list płac
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Kartoteka Ustawienia odbiorców przelewów z list płac

Okno  kartoteki  Ustawienia  odbiorców  przelewów  zlist  płac  podzielone  jest  na  2  części.  W  lewej  części  okna
wyświetlane są  składniki  potrąceń,  które brane są  pod  uwagę przy  generowaniu  przelewów  grupowych,  po  prawej
stronie informacja o Odbiorcy przypisanym do danego składnika.

Dodanie ustawień odbiorcy ogólnego

Odbiorcę  ogólnego  dla  wszytskich  jednostek  ustawiamy  wówczas,  gdy  odbiorca,  konto  źródłowe  oraz  konto
docelowe będą takie same dla wszystkich jednostek.

Aby dodać składnik i przypisać do niego odbiorcę należy kliknąć ikonę Dodaj. 

W polu Składnik płac wpisać nr składnika, do którego przypisywany jest odbiorca.

Wybór składnika

W obszarze Ustawienia  zaznaczyć  opcję ogólne.  W tym  przypadku  pola  Jednostka  organizacyjna  oraz  Umowa
osoby będą niedostępne.
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Dodawanie ustawień ogólnych

W  polu  Odbiorca  (kontrahent)  rozpocząć  wpisywanie  nazwy  odbiorcy.  Jeśli  taki  odbiorca  istnieje,  wówczas
system wyświetli go na liście.

Wybór odbiorcy

Jeśli nazwa Odbiorcy nie istnie należy w polu Obiorca kliknąć ikonę Szukaj , wówczas uruchomi się kartoteka
kontrahentów, w której można wyszukać odbiorcę za pomocą zaawansowanego filtrowania lub  dodać  odbiorcę.
Jak dodać odbiorcę z poziomu Kartoteki  kontrahenta  opisano  w rozdziale Definiowanie kontrahenta  (odbiorcy).

Jeśli zostanie wybrana ikona Dodaj   autoamtycznie uaktywni się okno Dodawanie kontrahenta.

W polu Konto odbiorcy (docelowe)  wybrać odpowiednie konto bankowe. Konta bankowe odbiorcy pojawią  się,
jeśli  wcześnie zostały  przypisane w kartotece Kontrahenci.  Przypisanie konta  do  Odbiorcy  opisano  w  rozdziale
Przypisanie konta bankowego do Odbiorcy.
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Wybór konta odbiocry

W  polu  Konto  nadawcy  (źródłowe)  wskazać  konto  firmowe.  W  tym  polu  wyświetlają  się  konta  bankowe
wprowadzone w kartotece Dane firmy.

Uzupełnić pole Domyślny tytuł przelewu i wybrać pole Akceptuj.

Dodanie ustawień dla jednostki

W oknie Ustawienia odbiorców przelewów z list płac kliknąć ikonę Dodaj.

W polu Składnik płac wpisać nr składnika, do którego przypisywany jest odbiorca.

Wybór składnika

W obszarze Ustawienia zaznaczyć opcję jednostka.
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Dodanie ustawień dla jednostki

W polu Jednostka organizacyjna kliknąć strzałkę i z listy wskazać jednostkę.

Wybór jednostki

W  polu  Odbiorca  (kontrahent)  rozpocząć  wpisywanie  nazwy  odbiorcy.  Jeśli  taki  odbiorca  istnieje,  wówczas
system wyświetli go na liście.

Wybór odbiorcy

Jeśli nazwa Odbiorcy nie istnie należy w polu Obiorca kliknąć ikonę Szukaj , wówczas uruchomi się kartoteka
kontrahentów, w której można wyszukać odbiorcę za pomocą zaawansowanego filtrowania lub  dodać  odbiorcę.
Jak dodać odbiorcę z poziomu Kartoteki  kontrahenta  opisano  w rozdziale Definiowanie kontrahenta  (odbiorcy).

Jeśli zostanie wybrana ikona Dodaj   autoamtycznie uaktywni się okno Dodawanie kontrahenta.
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W polu Konto odbiorcy (docelowe)  wybrać odpowiednie konto bankowe. Konta bankowe odbiorcy pojawią  się,
jeśli  wcześnie zostały  przypisane w kartotece Kontrahenci.  Przypisanie konta  do  Odbiorcy  opisano  w  rozdziale
Przypisanie konta bankowego do Odbiorcy.

Wybór konta odbiocry

W  polu  Konto  nadawcy  (źródłowe)  wskazać  konto  firmowe.  W  tym  polu  wyświetlają  się  konta  bankowe
wprowadzone w Danych identyfikacyjnych jednostki.

Wybór konta źródłowego

Uzupełnić pole Domyślny tytuł przelewu.
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Wybrać przycisk  Akceptuj. Nowozdefiniowany składnik potrącenia z przypisanym odbiorcą pojawi się na liście w
oknie Ustawienia odbiorców przelewów z list płac.

Dodanie ustawień dla pracownika/współpracownika

W przypadku, gdy dla pracownika/współpracownika potrącenie powinno być generowane na inne konto  niż  konto
odbiorcy  zdefiniowane  dla  jednostki  lub  dla  innego  odbiorcy,  wówczas  należy  dla  tego  składnika  wprowadzić
ustawienia z dokładnością do umowy.

W oknie Ustawienia odbiorców przelewów z list płac kliknąć ikonę Dodaj.

W polu Składnik płac wpisać nr składnika, do którego przypisywany jest odbiorca.
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Wybór składnika

W obszarze Ustawienia zaznaczyć opcję umowy. 

Dodanie ustawień dla pracownika

W  polu  Umowa  osoby  rozpocząć  wpisywanie  nazwiska  pracownika,  system  podpowie  listę  pracowników  lub
współracowników.

Wybór pracownika/współpracownika

W  polu  Odbiorca  (kontrahent)  rozpocząć  wpisywanie  nazwy  odbiorcy.  Jeśli  taki  odbiorca  istnieje,  wówczas
system wyświetli go na liście.
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Wybór odbiorcy

Jeśli nazwa Odbiorcy nie istnie należy w polu Obiorca kliknąć ikonę Szukaj , wówczas uruchomi się kartoteka
kontrahentów, w której można wyszukać odbiorcę za pomocą zaawansowanego filtrowania lub  dodać  odbiorcę.
Jak dodać odbiorcę z poziomu Kartoteki  kontrahenta  opisano  w rozdziale Definiowanie kontrahenta  (odbiorcy).

Jeśli zostanie wybrana ikona Dodaj   autoamtycznie uaktywni się okno Dodawanie kontrahenta.

W polu Konto odbiorcy (docelowe)  wybrać odpowiednie konto bankowe. Konta bankowe odbiorcy pojawią  się,
jeśli  wcześnie zostały  przypisane w kartotece Kontrahenci.  Przypisanie konta  do  Odbiorcy  opisano  w  rozdziale
Przypisanie konta bankowego do Odbiorcy.

Wybór konta odbiocry

W  polu  Konto  nadawcy  (źródłowe)  wskazać  konto  firmowe.  W  tym  polu  wyświetlają  się  konta  bankowe
wprowadzone w Danych identyfikacyjnych jednostki.
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Wybór konta źródłowego

Uzupełnić pole Domyślny tytuł przelewu.

Dodanie ustawienia odbiorcy - wypełnione pola

Wybrać  przycisk   Akceptuj.  Nowozdefiniowany  składnik  potrącenia  z  przypisanym  odbiorcą  dla  pracownika
pojawi się na liście w oknie Ustawienia odbiorców przelewów z list płac.
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Generowanie grupowych przelewów z list płac

Przelewy  grupowe  mogą  być  generowane  z  pojedynczej   bądź  kilku  wskazanych  list  płac  oraz  na  podstawie
zazanczonych pracowników bezpośrednio na liście płac.  Na podstawie wcześniej wykonanych ustawień określających,
które potrącenia  mają  by  uwzględniane  podczas  generowania  grupowych  przelewów,  system  weryfikuje  wskazane
listy płac i  automatycznie wskaże Odbiorców przelewów grupowaych.

Okno  Generowania  grupowych  przelewów z  list  płac  podzielone  jest  na  dwie  części.  Z  lewej  strony  znajduje  się
drzewko  budowane  w  zależności  od  od  zaznaczonych  list  płac.  Jeśli  generowanie  grupowych  przelewów  zostało
uruchomione  na  podstawie  jednej  listy,  wówczas  w  drzewku  pojawi  się  najpierw  numer  listy  płac,  a  poniżej  lista
odbiorców przelewów. Drzewko można rozwinąć do najniższego poziomu, czyli do pracownika.

Po  zaznaczeniu  w prawej  części   okna  pojawi  się informacja  o  kwocie przelewu  oraz  Konta  docelowe  i  źródłowe,
pobrane z ustawień odbiorców przelewów z list płac.

Generowanie grupowych przelewów na podstawie jednej listy płac

Jeśli operacja  Generowanie grupowych przelewów z list płac została  uruchomiona  po  zaznaczeniu  kilku  list  płac,
wówczas w drzewku w pierwszym poziomie pojawią się Odbiorcy przelewów, a poniżej każdego odbiorcy listy płac, na
podstawie których jest wykonywany przelew.

Generowanie grupowych przelewów na podstawie kilku list płac



625Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Uwaga! Listy płac, na podstawie których można generować przelewy muszą posadać status ZAKSIEGOWANA lub
SKOPIOWANA

Generowanie przelewów grupowych na podstawie jednej listy płac

Uruchomić kartotekę Lista płac lub Lista płac współpracowników. 

Uruchomienie kartoteki Listy płac

Zaznaczyć  listę płac,  z  której  będą  wykonywane przelewy  i  z  menu  Operacje  wskazać  polecenie  Generowanie
grupowych przelewów z list płac.

Uruchomienie generowania grupowych przelewów

Zaznaczyć odbiorcę bądź odbiorców i kliknąć przycisk Generuj. Przycisk Generuj będzie aktywny,  jeśli  wszsytkie
dane do przelewów zostały wypełnione.
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W  tle  system  wygeneruje  dyspozycje  przelewu.  Po  wygenerowaniu  na  ekranie  pojawi  się  lista  stworzonych
dyspozycji przelewów.

Generowanie przelewów grupowych na podstawie kilku list płac

Uruchomić kartotekę Lista płac lub Lista płac współpracowników. 

Uruchomienie kartoteki Listy płac

Zaznaczyć  listy  płac,  z  której  będą  wykonywane przelewy  i  z  menu  Operacje  wskazać  polecenie  Generowanie
grupowych przelewów z list płac.
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Uruchomienie generowania grupowych przelewów

Zaznaczyć odbiorcę bądź odbiorców i kliknąć przycisk Generuj.

W  tle  system  wygeneruje  dyspozycje  przelewu.  Po  wygenerowaniu  na  ekranie  pojawi  się  lista  stworzonych
dyspozycji przelewów.

Eksportowanie pliku do banku

Przelewy można wydrukować w dowolnym, zdefiniowanym przez użytkownika układzie (wykorzystując mechanizm
definiowanych raportów) lub wygenerować przelew elektroniczny w wybranym przez operatora formacie.

Operacja Przelewy dostępna jest dla operatorów przypisanych do roli Księgowość - placówka, Księgowość ogólna -
ZOJM, Główny księgowy - placówka.

Aby wygenerować przelewy elektroniczne, należy:

W menu głównym aplikacji wybrać opcję Przelewy ›  Przelewy.

W  oknie  Przelewy  kliknąć  dwukrotnie  na  paczkę  przelewów  z  danego  dnia.  Na  ekranie  pojawi  się  okno
Dyspozycje  przelewów.  Zaznaczyć  dyspozycje przelewów,  dla  których  chcemy  wygenerować  plik  i  z  menu
Operacje wskazać polecenie Wygeneruj przelew elektroniczny.
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W oknie Generowanie przelewu elektronicznego określić format pliku dla systemu bankowego.

 Określić ścieżkę ora nazwę pliku, do którego zostanie zapisany przelew elektroniczny.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Potwierdzenie wygenerowania pliku

Zapisany plik zaimportować w aplikacji bankowej.

Wygenerowane dyspozycje uzyskują  automatycznie status  „wygenerowana”.  Po zaakceptowaniu  przelewów przez
bank można zmienić status dyspozycji na „zrealizowana”  (Operacje  ›  Zmień  status  paczki  dyspozycji),  ewentualnie
uprzednio na „wysłana do banku”. Po wprowadzeniu wyciągu bankowego i powiązaniu pozycji z dyspozycjami zmiana
ta wykonywana jest automatycznie.
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Przelewy grupowe

Operacja  generowania  grupowych  przelewów  z  list  płac  umożliwia  wygenerowanie  grupowego  przelewu  z
zaznaczonych  list  płac  do  wskazanego  kontrahenta  (odbiorcy)  (np.  do  Urzędu  Skarbowego,  Ubezpieczyciela,  ZUSu,
Związków zawodowych, itp.). 

Kontrahenci (odbiorcy) przechowywani sią w kartotece Kontrahenci  oraz Kontrahenci struktury organizacyjnej czyli
kontrahenci jednostki.

Definiowanie kontrahenta (odbiorcy)

Kontrahenta  można  dodać  zarówno  z  poziomu  słownika  Kontrahenci  struktury  organizacyjnej,  jak  i  podczas
Ustawienia odbiorców przelewów z list płac.

Uruchomienie kartoteki Kontrahenci jednostki

W głównym oknie aplikacji z menu Inne wybrać polecenie Kontrahenci struktury organizacyjnej.

Zaznaczyć jednostkę, a następnie kliknąć ikonę Dodaj na zakładce Kontrahenci.
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Kartoteka Kontrahenci jednostki - dodanie nowego odbiorcy

W oknie Słownik kontrahentów wybrać ikonę Dodaj.

Dodawanie kontrahenta

Wypełnić poniższe pola i kliknąć Akceptuj,

Czy osoba - wskazać czy odbiorcą jest Osoba fizyczna czy Instytucja,

Rodzaj - wskazać  rodaj  odbiorcy  ze słownika.  Wybór  rodzaju  Przelewy  grupowe  ułatwi  wyszukiwanie

odbiorcy podczas Ustawiania odbiorców przelewów grupowych,

Nazwa - pełna nazwa odbiorcy/kontrahenta,

Nazwa skrót -  skrócona nazwa odbiorcy.
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Dane adresowe odbiorcy przy przelewach grupowych są opcjonalne.

Przypisanie konta bankowego do Odbiorcy

Przypisane konta przy Odbiorcach będą wykorzystawane przy generowaniu przelewów grupowych z list płac.

W oknie Słownik kontrahentów zaznaczyć nowoodanego kontrahenta i kliknąć ikonę Zakładki.

Słownik kontrahenta

Przejść na zakładkę Konta bankowe i wybrać ikonę Dodaj.

Słownik kontrahentów - zakładka Konta bankowe

Wypełnić  poniższe pola i wybrać przycisk Akceptuj.

Bank - wybrać ze słownika,

Numer  -  numer konta bankowego

Opis konta.
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Dodanie konta bankowego

Kliknąć przycisk Wybierz, nowy odbiorca zostanie dodany do kartoteki Kontrahenci struktury organizacyjnej.

Dodany nowy odbiorca przelewu grupowego

Ustawienia odbiorców przelewów z list płac

Aby dla potrąceń z list płac mogły być generowane przelewy grupowe  należy ustawić składniki płac (potrąceń)  dla
przelewów grupowych oraz przypisać do nich odbiorców, konta bankowe źródłowe oraz docelowe. 

System umożliwia ustawienie odbiorcy przelewu oraz kont bankowych:

ogólnego  -  dla  wszystkich  jednostek  organizacyjnych  (dysponentów),   np.  przelewy  do  ZUS.  Ustawienia  ogólne
może wykonać operator o uprawnieniach administratora.

jednostki - dla danej jednostki organizacyjnej. Ustawienia może wprowadzić i modyfikować  operator  przypisany
do roli Kadry i Płace placówki.

umowy  -   z  dokładnością  do  etatu  pracownika  bądź  umowy  współpracownika.  Ustawienia  może  wprowadzić  i
modyfikować operator przypisany do roli Kadry i Płace placówki.

W celu uruchomienia kartoteki Ustawienia odbiorców przelewów z list płac należy z menu Płace  wskazać polecenie
Ustawienia odbiorców przelewów z list płac.
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Uruchomienie kartoteki Ustawienia odbiorców przelewów z list płac

Kartoteka Ustawienia odbiorców przelewów z list płac

Okno  kartoteki  Ustawienia  odbiorców  przelewów  z  list  płac  podzielone  jest  na  2  części.  W  lewej  części  okna
wyświetlane są  składniki  potrąceń,  które brane są  pod  uwagę przy  generowaniu  przelewów  grupowych,  po  prawej
stronie informacja o Odbiorcy przypisanym do danego składnika.

Dodanie ustawień odbiorcy ogólnego

Odbiorcę  ogólnego  dla  wszytskich  jednostek  ustawiamy  wówczas,  gdy  odbiorca,  konto  źródłowe  oraz  konto
docelowe będą takie same dla wszystkich jednostek.

Aby dodać składnik i przypisać do niego odbiorcę należy kliknąć ikonę Dodaj. 

W polu Składnik płac wpisać nr składnika, do którego przypisywany jest odbiorca.
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Wybór składnika

W obszarze Ustawienia  zaznaczyć  opcję ogólne.  W tym  przypadku  pola  Jednostka  organizacyjna  oraz  Umowa
osoby będą niedostępne.

Dodawanie ustawień ogólnych

W  polu  Odbiorca  (kontrahent)  rozpocząć  wpisywanie  nazwy  odbiorcy.  Jeśli  taki  odbiorca  istnieje,  wówczas
system wyświetli go na liście.
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Wybór odbiorcy

Jeśli nazwa Odbiorcy nie istnie należy w polu Obiorca kliknąć ikonę Szukaj , wówczas uruchomi się kartoteka
kontrahentów, w której można wyszukać odbiorcę za pomocą zaawansowanego filtrowania lub  dodać  odbiorcę.
Jak dodać odbiorcę z poziomu Kartoteki  kontrahenta  opisano  w rozdziale Definiowanie kontrahenta  (odbiorcy).

Jeśli zostanie wybrana ikona Dodaj   autoamtycznie uaktywni się okno Dodawanie kontrahenta.

W polu Konto odbiorcy (docelowe)  wybrać odpowiednie konto bankowe. Konta bankowe odbiorcy pojawią  się,
jeśli  wcześnie zostały  przypisane w kartotece Kontrahenci.  Przypisanie konta  do  Odbiorcy  opisano  w  rozdziale
Przypisanie konta bankowego do Odbiorcy.

Wybór konta odbiocry

W  polu  Konto  nadawcy  (źródłowe)  wskazać  konto  firmowe.  W  tym  polu  wyświetlają  się  konta  bankowe
wprowadzone w kartotece Dane firmy.

Uzupełnić pole Domyślny tytuł przelewu i wybrać pole Akceptuj.
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Dodanie ustawień dla jednostki

W oknie Ustawienia odbiorców przelewów z list płac kliknąć ikonę Dodaj.

W polu Składnik płac wpisać nr składnika, do którego przypisywany jest odbiorca.

Wybór składnika

W obszarze Ustawienia zaznaczyć opcję jednostka.

Dodanie ustawień dla jednostki

W polu Jednostka organizacyjna kliknąć strzałkę i z listy wskazać jednostkę.
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Wybór jednostki

W  polu  Odbiorca  (kontrahent)  rozpocząć  wpisywanie  nazwy  odbiorcy.  Jeśli  taki  odbiorca  istnieje,  wówczas
system wyświetli go na liście.

Wybór odbiorcy

Jeśli nazwa Odbiorcy nie istnie należy w polu Obiorca kliknąć ikonę Szukaj , wówczas uruchomi się kartoteka
kontrahentów, w której można wyszukać odbiorcę za pomocą zaawansowanego filtrowania lub  dodać  odbiorcę.
Jak dodać odbiorcę z poziomu Kartoteki  kontrahenta  opisano  w rozdziale Definiowanie kontrahenta  (odbiorcy).

Jeśli zostanie wybrana ikona Dodaj   autoamtycznie uaktywni się okno Dodawanie kontrahenta.

W polu Konto odbiorcy (docelowe)  wybrać odpowiednie konto bankowe. Konta bankowe odbiorcy pojawią  się,
jeśli  wcześnie zostały  przypisane w kartotece Kontrahenci.  Przypisanie konta  do  Odbiorcy  opisano  w  rozdziale
Przypisanie konta bankowego do Odbiorcy.
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Wybór konta odbiocry

W  polu  Konto  nadawcy  (źródłowe)  wskazać  konto  firmowe.  W  tym  polu  wyświetlają  się  konta  bankowe
wprowadzone w Danych identyfikacyjnych jednostki.

Wybór konta źródłowego

Uzupełnić pole Domyślny tytuł przelewu.
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Wybrać przycisk  Akceptuj. Nowozdefiniowany składnik potrącenia z przypisanym odbiorcą pojawi się na liście w
oknie Ustawienia odbiorców przelewów z list płac.

Dodanie ustawień dla pracownika/współpracownika

W przypadku, gdy dla pracownika/współpracownika potrącenie powinno być generowane na inne konto  niż  konto
odbiorcy  zdefiniowane  dla  jednostki  lub  dla  innego  odbiorcy,  wówczas  należy  dla  tego  składnika  wprowadzić
ustawienia z dokładnością do umowy.

W oknie Ustawienia odbiorców przelewów z list płac kliknąć ikonę Dodaj.

W polu Składnik płac wpisać nr składnika, do którego przypisywany jest odbiorca.



640 Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Wybór składnika

W obszarze Ustawienia zaznaczyć opcję umowy. 

Dodanie ustawień dla pracownika

W  polu  Umowa  osoby  rozpocząć  wpisywanie  nazwiska  pracownika,  system  podpowie  listę  pracowników  lub
współracowników.
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Wybór pracownika/współpracownika

W  polu  Odbiorca  (kontrahent)  rozpocząć  wpisywanie  nazwy  odbiorcy.  Jeśli  taki  odbiorca  istnieje,  wówczas
system wyświetli go na liście.

Wybór odbiorcy

Jeśli nazwa Odbiorcy nie istnie należy w polu Obiorca kliknąć ikonę Szukaj , wówczas uruchomi się kartoteka
kontrahentów, w której można wyszukać odbiorcę za pomocą zaawansowanego filtrowania lub  dodać  odbiorcę.
Jak dodać odbiorcę z poziomu Kartoteki  kontrahenta  opisano  w rozdziale Definiowanie kontrahenta  (odbiorcy).

Jeśli zostanie wybrana ikona Dodaj   autoamtycznie uaktywni się okno Dodawanie kontrahenta.

W polu Konto odbiorcy (docelowe)  wybrać odpowiednie konto bankowe. Konta bankowe odbiorcy pojawią  się,
jeśli  wcześnie zostały  przypisane w kartotece Kontrahenci.  Przypisanie konta  do  Odbiorcy  opisano  w  rozdziale
Przypisanie konta bankowego do Odbiorcy.
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Wybór konta odbiocry

W  polu  Konto  nadawcy  (źródłowe)  wskazać  konto  firmowe.  W  tym  polu  wyświetlają  się  konta  bankowe
wprowadzone w Danych identyfikacyjnych jednostki.

Wybór konta źródłowego

Uzupełnić pole Domyślny tytuł przelewu.
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Dodanie ustawienia odbiorcy - wypełnione pola

Wybrać  przycisk   Akceptuj.  Nowozdefiniowany  składnik  potrącenia  z  przypisanym  odbiorcą  dla  pracownika
pojawi się na liście w oknie Ustawienia odbiorców przelewów z list płac.

Generowanie grupowych przelewów z list płac

Przelewy  grupowe  mogą  być  generowane  z  pojedynczej   bądź  kilku  wskazanych  list  płac  oraz  na  podstawie
zazanczonych pracowników bezpośrednio na liście płac.  Na podstawie wcześniej wykonanych ustawień określających,
które potrącenia  mają  by  uwzględniane  podczas  generowania  grupowych  przelewów,  system  weryfikuje  wskazane
listy płac i  automatycznie wskaże Odbiorców przelewów grupowaych.

Okno  Generowania  grupowych  przelewów z  list  płac  podzielone  jest  na  dwie  części.  Z  lewej  strony  znajduje  się
drzewko  budowane  w  zależności  od  od  zaznaczonych  list  płac.  Jeśli  generowanie  grupowych  przelewów  zostało
uruchomione  na  podstawie  jednej  listy,  wówczas  w  drzewku  pojawi  się  najpierw  numer  listy  płac,  a  poniżej  lista
odbiorców przelewów. Drzewko można rozwinąć do najniższego poziomu, czyli do pracownika.

Po  zaznaczeniu  w prawej  części   okna  pojawi  się informacja  o  kwocie przelewu  oraz  Konta  docelowe  i  źródłowe,
pobrane z ustawień odbiorców przelewów z list płac.



644 Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Generowanie grupowych przelewów na podstawie jednej listy płac

Jeśli operacja  Generowanie grupowych przelewów z list płac została  uruchomiona  po  zaznaczeniu  kilku  list  płac,
wówczas w drzewku w pierwszym poziomie pojawią się Odbiorcy przelewów, a poniżej każdego odbiorcy listy płac, na
podstawie których jest wykonywany przelew.

Generowanie grupowych przelewów na podstawie kilku list płac

Uwaga! Listy płac, na podstawie których można generować przelewy muszą posadać status ZAKSIEGOWANA lub
SKOPIOWANA
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Generowanie przelewów grupowych na podstawie jednej listy płac

Uruchomić kartotekę Lista płac lub Lista płac współpracowników. 

Uruchomienie kartoteki Listy płac

Zaznaczyć  listę płac,  z  której  będą  wykonywane przelewy  i  z  menu  Operacje  wskazać  polecenie  Generowanie
grupowych przelewów z list płac.

Uruchomienie generowania grupowych przelewów

Zaznaczyć odbiorcę bądź odbiorców i kliknąć przycisk Generuj. Przycisk Generuj będzie aktywny,  jeśli  wszsytkie
dane do przelewów zostały wypełnione.
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W  tle  system  wygeneruje  dyspozycje  przelewu.  Po  wygenerowaniu  na  ekranie  pojawi  się  lista  stworzonych
dyspozycji przelewów.

Generowanie przelewów grupowych na podstawie kilku list płac

Uruchomić kartotekę Lista płac lub Lista płac współpracowników. 

Uruchomienie kartoteki Listy płac

Zaznaczyć  listy  płac,  z  której  będą  wykonywane przelewy  i  z  menu  Operacje  wskazać  polecenie  Generowanie
grupowych przelewów z list płac.
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Uruchomienie generowania grupowych przelewów

Zaznaczyć odbiorcę bądź odbiorców i kliknąć przycisk Generuj.

W  tle  system  wygeneruje  dyspozycje  przelewu.  Po  wygenerowaniu  na  ekranie  pojawi  się  lista  stworzonych
dyspozycji przelewów.

Eksportowanie pliku do banku

Przelewy można wydrukować w dowolnym, zdefiniowanym przez użytkownika układzie (wykorzystując mechanizm
definiowanych raportów) lub wygenerować przelew elektroniczny w wybranym przez operatora formacie.

Operacja Przelewy dostępna jest dla operatorów przypisanych do roli Księgowość - placówka, Księgowość ogólna -
ZOJM, Główny księgowy - placówka.

Aby wygenerować przelewy elektroniczne, należy:

W menu głównym aplikacji wybrać opcję Przelewy ›  Przelewy.

W  oknie  Przelewy  kliknąć  dwukrotnie  na  paczkę  przelewów  z  danego  dnia.  Na  ekranie  pojawi  się  okno
Dyspozycje  przelewów.  Zaznaczyć  dyspozycje przelewów,  dla  których  chcemy  wygenerować  plik  i  z  menu
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Operacje wskazać polecenie Wygeneruj przelew elektroniczny.

W oknie Generowanie przelewu elektronicznego określić format pliku dla systemu bankowego.

 Określić ścieżkę ora nazwę pliku, do którego zostanie zapisany przelew elektroniczny.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Potwierdzenie wygenerowania pliku

Zapisany plik zaimportować w aplikacji bankowej.
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Wygenerowane dyspozycje uzyskują  automatycznie status  „wygenerowana”.  Po zaakceptowaniu  przelewów przez
bank można zmienić status dyspozycji na „zrealizowana”  (Operacje  ›  Zmień  status  paczki  dyspozycji),  ewentualnie
uprzednio na „wysłana do banku”. Po wprowadzeniu wyciągu bankowego i powiązaniu pozycji z dyspozycjami zmiana
ta wykonywana jest automatycznie.

Definiowanie instrukcji dekretacji

Po  naliczeniu  i zamknięciu  list  płac  zwykle  następuje  proces  przeniesienia  obliczonych  kwot  do  systemu
finansowego.  Aby  zautomatyzować  ten  proces,  należy  zdefiniować  zasady  tworzenia  dekretów  dla  interesujących
użytkownika kwot z list płac. Zasady te zapisywane są w instrukcjach  dekretacji.  Na  ich  podstawie dla  zatwierdzonej
i wybranej listy płac tworzone są dekrety. 

Opracowanie założeń do dekretowania list płac

Prace  opisane  w tym  punkcie  należy  wykonać  na  etapie  wdrożenia,  w zespole  złożonym  z przedstawicieli  działu
rachuby, księgowości i osób wdrażających moduł Płace. Są to następujące zadania:

Ustalenie kont, na które mają być dekretowane poszczególne składniki płac. Najbardziej pożądana jest w tym
wypadku  lista  składników podlegających  księgowaniu,  z podaniem  kont  i stron  księgowania,  na  które  mają
być dekretowane.

Podział dekretowanych składników na grupy ze względu na konta księgowe.
Po  przeanalizowaniu  listy  z powyższego  punktu,  w opcji  Rodzaj  grupy  składników  należy  dodać  grupy,
najlepiej kolejno je numerując.

Słownik Rodzaj grupy składników

Na zakładce Umowa należy wypełnić niezbędne dane.
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Okno Rodzaj grupy składników - Umowa

Pole Symbol musi być unikalne.

Pole Typ należy wybrać ze słownika.

Słownik Typ grupy składników

Uzupełnić Człon analityki

Dla grup składników podlegających księgowaniu należy dodać odrębny typ. 
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Na zakładce Definicja  należy dodać składniki z listy wszystkich składników płac, które mieścić się mają w dodawanej
grupie.

Okno Rodzaj grupy składników - Definicja

Ustalenie zależności między kontami

Należy ustalić zależności między kontami a:

strukturą organizacyjną,

strukturą zatrudnienia,

miejscami powstawania kosztów (MPK)

o indywidualne MPK pracownika,

o MPK struktury organizacyjnej,

o MPK na kartach pracy,

zleceniami na kartach pracy,

innymi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na docelowe konto księgowe.

Opisanie  tych  zależności  ma  istotny  wpływ  na  prawidłową  dekretację  kwot  z list  płac  oraz  na  organizację
wprowadzania danych do systemu.  Chodzi tu przede wszystkim o:

informacje wprowadzane na kartach pracy,

sposób definiowania MPK,

sposób definiowania członów analityki MPK,

członu analityki pracownika,

MPK pracownika,

MPK struktury organizacyjnej,

symboli struktury zatrudnienia,

członów analityki grup składników.

Należy określić, które z tych  danych  są  niezbędne do  wypełnienia  w konkretnym  przypadku  wdrożenia  i jaki  będą
miały  wpływ  na  tworzenie  dekretów.   Założenia  te  opisywane  są  przez  użytkownika  systemu  i stanowią  razem
z wydrukiem  instrukcji  dekretacji,  załącznik  do  dokumentacji  systemu.  Załącznik  ten  jest  zazwyczaj  uaktualniany
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w przypadku dokonywania zmiany zasad dekretowania. 

Zakładanie instrukcji dekretacji

Instrukcje definiuje się w Kartotece instrukcji dekretacji, używając standardowych funkcji Dodaj, Popraw, Usuń, itp.

Ważne! Dla każdej kategorii dokumentu i każdego roku obrotowego obowiązuje odrębna instrukcja dekretacji.

Okno Kartoteka instrukcji dekretacji

Ważne! Dla funduszu bezosobowego i osobowego realizowane są odrębne instrukcje dekretacji.

Edycja instrukcji odbywa się następująco:

Należy uruchomić opcję: Instrukcje dekretacji  Operacje  Edytuj testową.
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Instrukcja dekretacji

Po wprowadzeniu instrukcji należy ją zamknąć przyciskiem Akceptuj.

Jeśli instrukcja będzie posiadała błędy syntaktyczne, to pojawi się komunikat o błędzie. Zostanie wskazany pierwszy
wykryty błąd, z podaniem numeru wiersza, w którym wystąpił, np.:

Okno komunikatu o błędach edycji instrukcji dekretacji

Jeśli instrukcja zostanie wprowadzona poprawnie, pojawi się pytanie:

Okno komunikatu o skopiowaniu instrukcji dekretacji

Na pytanie należy odpowiedzieć wciskając odpowiedni przycisk Tak lub Nie.

Instrukcja będzie gotowa do użycia, jeśli zostanie uaktywniona opcja Kartoteka instrukcji dekretacji -> Operacje  ->
Uaktywnij instrukcję. W kolumnie Czy aktywna pojawi się właściwy znacznik.
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Przygotowanie listy płac do dekretacji

Aby lista płac mogła podlegać automatycznej dekretacji, powinna uzyskać status co najmniej ZAKSIĘGOWANA. Aby
to zrealizować należy:

Zamknąć  listę  płac  poprzez  Listy  płac   Operacje   Zamknij,  po  czym  lista  otrzyma  status  ZAMKNIĘTA.

Można się z tego wycofać przez Listy płac  Operacje  Otwórz.

Upewnić się, że okres obrotowy (rok i miesiąc), dla którego mają być tworzone dekrety jest otwarty. Realizuje
się to w opcji Okresy obrotowe:

Okno Obsługa okresów obrotowych

Sprawdzić, przynajmniej przy pierwszym dekretowaniu, czy są założone typy dokumentów dla  kategorii:  Lista
płac (fundusz bezosobowy) i Lista płac (fundusz osobowy) w opcji Typy dokumentów:

Okno Typy dokumentów

Jeśli  nie założono  jeszcze żadnego  typu  dokumentu,  należy  go  założyć  przez  opcję Dodaj.  Sposób  zakładania
pokazano na rysunku poniżej.



655Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Okno Dodanie typu dokumentu

Pola:

o Symbol typu dokumentu,

o Nazwa typu dokumentu

mogą być  wypełnione dowolnie,  ale powinny  być  unikalne w całym  systemie  Quatra  Max.  Pozostałe  pola  należy
pozostawić  tak,  jak  to  widać  na  rysunku  w tych  przypadkach,  w których  efektem  wykonania  dekretacji  będzie  plik
z dekretami do obcego systemu finansowo-księgowego.

Jeśli będą tworzone dekrety do obszaru Finanse systemu Quatra Max, należy wypełnić pola:

o Nazwa paczki automatycznej dekretacji,

o Operator paczki automatycznej dekretacji,

o Status dokumentu po automatycznej dekretacji, 

zgodnie z ogólnymi zasadami zakładania typów dokumentów.

Zatwierdzić zamkniętą listę poprzez wybór  opcji  Listy  płac   Operacje   Zatwierdź,  po  czym  lista  otrzyma
status ZAKSIĘGOWANA. 

Po uruchomieniu  operacji  zatwierdzenia  listy  płac  pojawi  się okno  Zatwierdzenie  listy  płac,  w którym  należy
wypełnić pola:

o Rok obrotowy i Miesiąc obrotowy - wybrać z listy okresów obrotowych

o Typ  dokumentu  -  korzystając  z listy  typów  dla  odpowiedniej  kategorii  dokumentów:  Lista  płac  (fundusz
bezosobowy) lub Lista płac (fundusz osobowy).

Pozostałe pola podpowiadają się na podstawie danej wybranej listy.
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Zatwierdzenie listy płac

Można cofnąć zatwierdzenie listy przez wybór opcji Operacje  Anuluj zatwierdzenie.

Tworzenie dekretów

Mając  odpowiednio  przygotowane  listy  płac  oraz  aktywną  instrukcję  dekretacji,  można  przystąpić  do  tworzenia
dekretów. Należy to wykonywać po wybraniu opcji Wprowadzanie dokumentów księgowych. 

Kroki, które należy wykonać:

Z menu aplikacji wybrać pozycję Finanse   Wprowadzanie  dokumentów  księgowych.  Wyświetli  się okno
Paczki dokumentów księgowych.

Paczki dokumentów księgowych

Wybrać  z listy  rok  i miesiąc  obrotowy,  zgodny  z rokiem  i miesiącem  obrotowym  listy,  która  ma  być
dekretowana.
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Okno Wybór miesiąca obrotowego - paczki dokumentów księgowych

Dodać paczkę dekretów (w oknie Paczki dokumentów księgowych wybrać opcję Dane  Dodaj).

Okno Dodanie paczki dokumentów księgowych

Nazwa paczki jest dowolna, z zachowaniem unikalności w danym miesiącu.

Wcisnąć przycisk Akceptuj. Otworzy się okno Dokumenty księgowe paczki.

Dokumenty księgowe paczki

Następnie należy wykonać operację Operacje  Pobierz do dekretacji.

Na pobranie do dekretacji składa się kilka czynności:

Wybranie typu dokumentu z listy typów dla odpowiednich kategorii List płac na ekranie Ustalenie warunków
wyszukiwania dokumentów i wprowadzenie pozostałych parametrów wyszukiwania.
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Okno Ustalenie warunków wyszukiwania dokumentów – Dane podstawowe

Okno Ustalenie warunków wyszukiwania dokumentów – Daty i operatorzy
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Okno Ustalenie warunków wyszukiwania dokumentów – Kontrahent

Okno Ustalenie warunków wyszukiwania dokumentów – Ograniczenia
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Okno Ustalenie warunków wyszukiwania dokumentów – Powiązania

Zaakceptowanie przyciskiem Akceptuj.

Na ekranie Wyszukiwanie dokumentów pojawią się dokumenty (listy płac) spełniające podane kryteria. z tych
dokumentów należy wybrać ten, który będzie dekretowany lub wybrać wszystkie, zaznaczając je kombinacją
klawisz CTRL + myszka, wybór należy potwierdzić przyciskiem Wybierz.
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Okno Wyszukiwanie dokumentów

Potwierdzenie uruchomienia funkcji automatycznego dekretowania, w oknie dialogowym:

Okno Potwierdzenia automatycznej dekretacji

Odpowiedź Tak rozpocznie tworzenie się dekretów dla wybranych list płac.

Odpowiedź Nie powoduje, że do paczki dodany jest pusty  dokument  dla  wybranej  listy  płac,  który  można  ręcznie
wypełnić.  Ma  to  sens  tylko  dla  użytkowników  korzystających  z obszaru  Finanse  systemu  Quatra  Max,  którzy
z pewnych  względów  nie  chcą  korzystać  z automatycznej  dekretacji,  ale  chcą,  aby  lista  płac  była  skojarzona
z dokumentem księgowym.

Odpowiedź Anuluj powoduje, że system nie podejmie żadnego działania.

Aby  powtórzyć  dekretowanie  dla  zadekretowanej  wcześniej  listy,  należy  usunąć  dokument  z paczki  księgowej
i powtórzyć wcześniejsze kroki.
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Dokumenty rozliczeniowe ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA)

Moduł Płace umożliwia generowanie deklaracji rozliczeniowych ZUS. Obsługiwane są następujące deklaracje:

o DRA,

o RCA,

o RSA,

o RZA.

Możliwe jest sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników, jak i dla współpracowników.

Generowanie deklaracji rozliczeniowych ZUS

Deklaracje rozliczeniowe ZUS generowane są w formacie xml, akceptowanym przez nową wersję programu Płatnik.
W celu wygenerowania pliku deklaracji rozliczeniowej wykorzystano mechanizm definiowanych raportów. Utworzenie
pliku  xml  odbywa  się  w  definiowanym  raporcie,  w  którym  wywoływane  są  poszczególne  definiowane  funkcje
odpowiedzialne za  utworzenie fragmentu  pliku  wynikowego  będącego  odrębną  deklaracją  rozliczeniową.  Wszystkie
zaznaczone do wygenerowania deklaracje znajdą się w jednym pliku wynikowym, podział na poszczególne deklaracje
dokonuje  się  poprzez  ustawienie  odpowiednich  znaczników  w  pliku  wynikowym  (postać  pliku  wynikowego  oraz
format zawartych w nim danych zgodne są ze specyfikacją dostarczoną przez ZUS). Zarówno definiowane raporty, jak i
definiowane  funkcje  odpowiedzialne  za  utworzenie  deklaracji  ZUS  dystrybuowane  są  jako  raporty  i  funkcje
wbudowane,  dodawane  do  systemu  podczas  aktualizacji.  Wszystkie  definiowane  funkcje  tworzące  poszczególne
deklaracje umieszczone zostały  w grupie ZUS  – deklaracje rozliczeniowe  w kartotece definiowanych  funkcji  modułu
Personel.

Definiowanie grupy  raportów,  dotyczącej  obsługi  deklaracji  ZUS,  dostępne  jest  z  poziomu  kartoteki  Definiowane

grupy raportów (Personel), dostępnej z menu głównego aplikacji: Raporty  Definiowane grupy raportów (Personel).
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Okno Definiowane grupy raportów

Grupa raportów ZUS - deklaracje

Definiowanie funkcji modułu, dotyczących obsługi deklaracji zgłoszeniowych ZUS, dostępne jest z poziomu kartoteki

Definiowanie funkcji (Personel), dostępnej z menu głównego aplikacji: Raporty  Definiowanie funkcji (Personel).
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Definiowanie funkcji (Personel)

Wybór z menu opcji Deklaracje rozliczeniowe ZUS pozwala na wygenerowanie formularzy DRA, RCA, RZA oraz RSA
dla:

o wybranej przez użytkownika struktury organizacyjnej ,

o za zadany rok i miesiąc,

o osobno dla pracowników,

o osobno dla współpracowników,

o do zadanego lub ustalonego katalogu.

Wygenerowana deklaracja  zostaje zapisana  w formie pliku  we wskazanym  przez  użytkownika  miejscu.  Następnie
z tak  wygenerowanego  pliku  można  zaimportować  dane  do  programu  Płatnik.  Informacje  kadrowe  do  deklaracji

rozliczeniowych na temat są pobierane z Kartoteki osobowej  Dane ZUS.

Definiowanie dokumentów rozliczeniowych ZUS

Aby zdefiniować w systemie wszystkie niezbędne dane do  poprawnej  realizacji  dokumentów rozliczeniowych  ZUS,
należy wykonać poniższe czynności:

o Dodawanie danych w Kartotece pracowników,

o Dodawanie danych w Kartotece współpracowników,

o Definiowanie słownika Rodzaj grupy składników,

o Definiowanie kodu świadczenia / przerwy w słowniku Rodzaj absencji,

o Rozliczanie absencji na listach płac.
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Dodawanie danych w Kartotece pracowników

Dodawanie danych do ZUS-u dla pracownika

Aby dodać dane ZUS pracownika w Kartotece pracowników, należy wykonać następujące czynności:

Z menu głównego okna Kartoteka  pracowników wybrać pozycję Dane   Popraw (lub skorzystać z przycisku
Popraw na pasku przycisków).

Z menu  okna  Poprawianie  danych  pracownika wybrać  z listy  wyboru  panel  Dane  ZUS.  W tym  oknie należy
wpisać następujące dane:

o Kod tytułu ubezpieczenia - wybrać ze słownika odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia ZUS,

o Data  obowiązku  ubezp.  społ.  -  wypełnić  w przypadku,  gdy  występuje  data  obowiązku  ubezpieczeń
społecznych,

o Data  obowiązku  ubezp.  zdrowotnego-  wypełnić  w przypadku,  gdy  występuje  data  obowiązku
ubezpieczenia zdrowotnego,

o Kod oddziału NFZ - wybrać ze słownika odpowiedni kod oddziału NFZ,

o Data  przystąpienia  do  oddziału  NFZ  -  wypełnić  w przypadku,  gdy  występuje  data  przystąpienia  do
oddziału NFZ,

o Ubezpieczenie - jeśli występują poniższe ubezpieczenia, należy zaznaczyć odpowiednie z:

emerytalne,

rentowe,

chorobowe,

wypadkowe,
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o Uprawnienia kombatanckie - jeśli dotyczą pracownika, należy zaznaczyć pole Kombatant oraz uzupełnić
pole Opis uprawnień oraz Data nadania uprawnień,

o Oskładkowana  podstawa  -  dotyczy  Informacji  o podstawie  składek  do  ubezpieczeń  emerytalnych
i rentowych,  należy  wpisać  kwotę  podstawy  do  ubezpieczeń  emerytalnych  i rentowych,  o jaką  należy
pomniejszyć  tę  podstawę  na  kolejnych  listach  płac  do  końca  roku  kalendarzowego,  na  podstawie
oświadczenia, dostarczonego przez ubezpieczonego lub ZUS,

o Informacja  o przekroczeniu  składek  -  dotyczy  informacji  o przekroczeniu  składek  do  ubezpieczeń
emerytalnych  i rentowych  (złożonych  oświadczeń  lub  przekroczenia  wynikającego  z naliczeń  na  liście
płac przez płatnika składek), należy wybrać jedną z pozycji:

0 – nie dostarczono,

1 – dostarczył ubezpieczony,

2 – dostarczył płatnik składek,

3 – dostarczył ZUS,

o Data  złożenia  -  data  złożenia  oświadczenia,  lub  data  przekroczenia  składek  wynikająca  z naliczeń
dokonanych na liście płac przez płatnika składek,

o ZUS - bieżący status ZUS, należy wybrać jedną z pozycji:

0 – do zarejestrowania,

1 – do zmiany,

2 – do korekty,

3 – zarejestrowany,

4 – do wyrejestrowania,

5 – wyrejestrowany,

6 – nie podlega,

7 – utrata praw do emerytury / renty,

8 - nabycie praw do emerytury / renty,

9 - utrata praw do niepełnosprawności,

10 – nabycie praw do niepełnosprawności,

11 - zmiana praw do emerytury / renty,

12 – zmiana praw do niepełnosprawności,

13 – utrata praw do emerytury / renty i niepełnosprawności,

14 – nabycie praw do emerytury / renty i niepełnosprawności,

15 - zmiana praw do emerytury / renty i niepełnosprawności.

Naciśnięciem przycisku Zapisz zaakceptować wprowadzone zmiany.
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Dodawanie danych w Kartotece współpracowników

Dodawanie danych ZUS w kartotece współpracowników

Aby dodać dane ZUS pracownika w Kartotece współpracowników, należy wykonać następujące czynności:

Z  menu  głównego  okna  Kartoteka  współpracowników  wybrać  pozycję  Dane   Popraw  (lub  skorzystać
z przycisku Popraw w pasku przycisków).

Z  menu  okna  Modyfikacja  danych  współpracownika  wybrać  z listy  wyboru  panel  Dane  ZUS.  W tym  oknie
należy wpisać następujące dane:

o Kod tytułu ubezpieczenia - wybrać ze słownika odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia ZUS, jw.,

o Data  obowiązku  ubezp.  społ.  -  wypełnić  w przypadku,  gdy  występuje  data  obowiązku  ubezpieczeń
społecznych,

o Data  obowiązku  ubezp.  zdrowotnego   -  wypełnić  w przypadku,  gdy  występuje  data  obowiązku
ubezpieczenia zdrowotnego,

o Kod oddziału NFZ - wybrać ze słownika odpowiedni kod oddziału NFZ, jw.,

o Data przystąpienia do oddziału - wypełnić w przypadku,  gdy  występuje data  przystąpienia  do  oddziału
NFZ,

o Ubezpieczenie - jeśli występują poniższe ubezpieczenia należy zaznaczyć odpowiednie z:

emerytalne,

rentowe,

chorobowe,

wypadkowe,
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o Oskładkowana  podstawa  -  dotyczy  Informacji  o podstawie  składek  do  ubezpieczeń  emerytalnych
i rentowych,  należy  wpisać  kwotę  podstawy  do  ubezpieczeń  emerytalnych  i rentowych,  o jaką  należy
pomniejszyć  tę  podstawę  na  kolejnych  listach  płac  do  końca  roku  kalendarzowego,  na  podstawie
oświadczenia, dostarczonego przez ubezpieczonego lub ZUS,

o Informacja  o przekroczeniu  składek  -  dotyczy  informacji  o przekroczeniu  składek  do  ubezpieczeń
emerytalnych  i rentowych  (złożonych  oświadczeń  lub  przekroczenia  wynikającego  z naliczeń  na  liście
płac przez płatnika składek), należy wybrać jedną z pozycji:

0 – nie dostarczono,

1 – dostarczył ubezpieczony,

2 – dostarczył płatnik składek,

3 – dostarczył ZUS,

o Data  złożenia  -  data  złożenia  oświadczenia,  lub  data  przekroczenia  składek  wynikająca  z naliczeń
dokonanych na liście płac przez płatnika składek,

o ZUS - bieżący status ZUS, należy wybrać jedną z pozycji:

0 – do zarejestrowania,

1 – do zmiany,

2 – do korekty,

3 – zarejestrowany,

4 – do wyrejestrowania,

5 – wyrejestrowany,

6 – nie podlega,

7 – utrata praw do emerytury / renty,

8 - nabycie praw do emerytury / renty,

9 - utrata praw do niepełnosprawności,

10 – nabycie praw do niepełnosprawności,

11 - zmiana praw do emerytury / renty,

12 – zmiana praw do niepełnosprawności,

13 – utrata praw do emerytury / renty i niepełnosprawności,

14 – nabycie praw do emerytury / renty i niepełnosprawności,

15 - zmiana praw do emerytury / renty i niepełnosprawności.

Naciśnięciem przycisku Zapisz zaakceptować wprowadzone zmiany.
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Definiowanie słownika Rodzaj grupy składników

Słownik  Rodzaj  grupy  składników  służy  do  parametryzacji  deklaracji  ZUS-owskich,  deklaracji  podatkowych  oraz
druków RP-7.

Słownik Rodzaj grupy składników

Aby zdefiniować  poszczególne pola  wybranych  deklaracji  ZUS  należy  przypisać  im  odpowiednie składniki  płacowe
w tym słowniku w następujący sposób:

Z głównego okna Rodzaj grupy składników wybrać odpowiednią pozycję z grupy wg kryteriów:

o Symbol - odpowiada oznaczeniom pól w deklaracji ZUS DRA, RCA, RZA,

o Opis - odpowiada nazwom pól w deklaracji ZUS DRA, RCA, RZA,

o Typ - określa rodzaj deklaracji (DRA, RCA, RZA).

Z  menu  głównego  okna  Rodzaj  grupy  składników  wybrać  pozycję  Dane   Popraw  (lub  skorzystać
z przycisku Popraw w pasku przycisków).
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Okno Rodzaj grupy składników

W oknie Rodzaj grupy składników – Edycja wybrać zakładkę Definicja.

Definiowanie parametrów w słowniku Rodzaj grupy składników

Wybrać Dodaj i z okna Definicje składników płacowych wybrać odpowiednie składniki płacowe.
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Słownik Definicje składników płacowych

Naciśnięciem przycisku Akceptuj zatwierdzić dokonany wybór.
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Definiowanie kodu świadczenia / przerwy w słowniku Rodzaj absencji

Aby w deklaracji rozliczeniowej ZUS RSA został pobrany kod  świadczenia/przerwy,  należy  go  uzupełnić  w słowniku
Rodzaj absencji w odpowiednim rodzaju absencji.

 Słownik Rodzaj absencji

Z menu głównego okna słownika Rodzaj absencji wybrać pozycję Dane  Popraw  (lub  skorzystać  z przycisku
Popraw na pasku przycisków).
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 Okno Rodzaj absencji - edycja

W oknie Rodzaj  absencji  – Edycja  w polu  Kod ZUS  wybrać  ze słownika  odpowiedni  kod  świadczenia/przerwy
ZUS.
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Słownik Rodzaj przerwy ZUS

Przyciskiem Akceptuj zatwierdzić dokonaną zmianę.

Natomiast  kod  choroby  (A,  B,  C,  D)  należy  wpisać  w momencie  dodawania  absencji  w kartotece  osobowej  z listy

wyboru: panel Dyscyplina pracy  zakładka Absencje  Dodaj w polu Kod choroby w następujący sposób:

W menu  głównego  okna  Kartoteki  osobowej  wybrać  pozycję Dane   Popraw.  Z listy  wyboru  wybrać  panel
Dyscyplina pracy i ustawić się na zakładce Absencje.
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Kartoteka pracownika – Dyscyplina pracy - Absencje

Nacisnąć przycisk Dodaj.
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Dodawanie absencji

Należy  wybrać  ze słownika  Rodzaj  absencji  odpowiednią  absencję,  wpisać  datę  od  i datę  do  obowiązywania
wybranej absencji.

W polu Kod choroby (jeśli występuje) należy wpisać kod choroby (A, B, C, D).

Przyciskiem Akceptuj zatwierdzić dokonaną zmianę.

Rozliczanie absencji na listach płac

Aby  na  deklaracji  ZUS  RSA  zostały  poprawnie  pobrane  z systemu  odpowiednie  dane,  muszą  być  spełnione
następujące warunki:

o Dni absencji powinny być automatycznie rozliczone na  liście płac  (pobrane z Dyscypliny  pracy),  tzn.  nie
mogą  być  blokowane  na  liście  składniki  płacowe  rozliczające  liczbę  dni  na  liście  płac  (do  ponownego
pobrania dni absencji na liście płac służy przycisk Absencje na liście płac).

o Składniki  płacowe  rozliczające  kwotę  wynagrodzenia  za  te  absencje  powinny  być  rozliczone
automatycznie przez system, tzn. nie mogą być blokowane (w razie błędnego wyliczenia  wynagrodzenia
można zablokować wartość dniówki).

o Listy płac z datą wypłaty za miesiąc, za który będzie generowana Deklaracja  rozliczeniowa ZUS  powinny
być ZAMKNIĘTE.
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Generowanie dokumentów rozliczeniowych ZUS

Aby zrealizować dokumenty rozliczeniowe ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA) należy wykonać następujące czynności:

Z menu aplikacji wybrać pozycję Personel  Dokumenty rozliczeniowe (ZUS).

Generowanie deklaracji rozliczeniowych

W oknie Generowanie deklaracji rozliczeniowych należy wybrać/wpisać następujące parametry:

o DRA - zaznaczyć, jeśli ma zostać wygenerowana deklaracja DRA,

o RCA- zaznaczyć, jeśli ma zostać wygenerowana deklaracja RCA,

o RSA- zaznaczyć, jeśli ma zostać wygenerowana deklaracja RSA,

o RZA- zaznaczyć, jeśli ma zostać wygenerowana deklaracja RZA.

Zaznaczenie opcji Zaznacz wszystkie  spowoduje wybranie wszystkich deklaracji do  wygenerowania,  a  odznaczenie,
spowoduje odznaczenie wszystkich deklaracji.

o Rok - należy wpisać odpowiedni rok,

o Miesiąc rozliczeniowy - z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiedni miesiąc rozliczeniowy,

o Pracownicy- należy zaznaczyć, jeżeli deklaracja ma być zrealizowana dla Pracowników,

o Współpracownicy - należy zaznaczyć, jeżeli deklaracja ma być generowana dla Współpracowników,

o Jednostka organizacyjna - z listy rozwijalnej wybrać jedną  z  pozycji,  na  liście wyświetlone są  wszystkie
jednostki  organizacyjne  zdefiniowane  jako  jednostki  samodzielnie  rozliczające  się,  jednostka  będąca
firmą  (Firma  ogółem)  oraz  jednostka  interpretowana  jako  pozostałe  jednostki,  wybrana  jednostka
traktowana będzie jako płatnik deklaracji, na którą, jako dane płatnika, pobrane zostaną dane wybranej
jednostki,

o Jednostka organizacyjna - wybrać jednostkę ze struktury organizacyjnej,

o Plik  dokumentu  -  należy  określić  docelową ścieżkę,  gdzie ma być  zapisany  plik  z danymi  (nazwa  pliku
dowolna,  rozszerzenie KDU),  przy  czym  można  ustawić  domyślną  ścieżkę  zapisu  pliku  w Parametrach
konfiguracyjnych > moduł: Personel > pozycja: DomSciezkaGenPlikowDoPlatnika,

o Wyświetlić treść pliku (dotyczy plików xml) - jeżeli pole jest zaznaczone, po wykonaniu raportu w oknie
przeglądu  wyświetlony  zostanie plik  wynikowy,  który  można  wydrukować  lub  zapisać  na  dysku,  jeżeli



678 Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

pole  nie  zostanie  zaznaczone  po  wykonaniu  raportu  plik  zostanie  zapisany  na  dysku  w  lokalizacji
wskazanej w polu "Plik dokumentu",

o Suma kwot  deklaracji  RCA  -  należy  zaznaczyć,  jeżeli  ma  być  wygenerowana  jedna  deklaracja  RCA  dla
pracowników  z umowami  pozapłacowymi  (suma  kwot  z umowy  o pracę  i z umów  pozapłacowych
z wybranego okresu),

o Naliczanie  wynagrodzeń  od  świadczeń  z  bezp.  chorob.  -  należy  zaznaczyć,  jeżeli  ma  zostać  naliczone
wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,

o Naliczanie kwoty należnego wynagrodzenia dla płatnika -  należy  zaznaczyć,  jeżeli  ma zostać  naliczona
kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika.

Naciśnięciem przycisku Generuj akceptuj dokonany wybór.

W przypadku błędów podczas generowania deklaracji, system wyświetli stosowny komunikat.

Komunikat o błędach podczas generowania deklaracji

Po  naciśnięciu  przycisku  Tak  w  odpowiedzi  na  pytanie:  Czy  wyświetlić  raport  zawierający  listę  błędów?,  system
wyświetli raport zawierający listę błędów, z  wyszczególnieniem,  dla  której  deklaracji,  i  dla  którego  płatnika  wystąpił
błąd.  W  raporcie  błędów  zamieszczona  zostanie  także  informacja  o  przyczynie  błędu.  Jeżeli  błąd  wystąpi  dla
wszystkich  deklaracji  i  wszystkich  płatników  operacja  tworzenia  deklaracji  zostanie  przerwane.  Natomiast,  jeżeli
pobrane dane będą prawidłowe dla przynajmniej jednego płatnika, jednej deklaracji, po wyświetleniu raportu błędów,
operacja  będzie  kontynuowana  i  deklaracja  zostanie  utworzona.  Wygenerowana  deklaracja  zawierać  będzie  tylko
dane, dla których nie wystąpiły błędy podczas pobierania danych do deklaracji.
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 Raport o błędach podczas generowania deklaracji

Następnie pojawi się komunikat o deklaracjach, które zostaną  wygenerowane.

Komunikat o generowanych deklaracji

W zależności od ustawienia opcji <Wyświetlić treść pliku (dotyczy plików xml)> wyświetlone zostanie okno podglądu
pliku  lub  plik  zostanie bezpośrednio  zapisany  na  dysk  (po  uprzednim  potwierdzeniu  przez  użytkownika).   Jeśli  we
wskazanym  katalogu  istnieje plik  o  tej  samej  nazwie,  co  wybrany  Plik  dokumentu  przy  uruchomieniu  generowania
deklaracji na ekranie pojawi sie komunikat z zapytaniem, czy nadpisać plik.

Pytanie
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Tworzenie pliku deklaracji ZUS bez podglądu

 Podgląd utworzonego pliku deklaracji ZUS

Wygenerowane deklaracje są gotowe do zaimportowania w programie Płatnika.

Dla  okresów,  dla  który  zostały  wygenerowane  dokumenty  rozliczeniowe  ZUS  użytkownik  może  utworzyć  raport
‘ZUS RMUA’ . Raport zostanie udostępniony użytkownikowi w miejscu uzgodnionym w procesie wdrożenia.

Dokumenty elektroniczne

Moduł dokumentów elektronicznych pozwala na składanie deklaracji drogą elektroniczną w zakresie PIT-11, PIT-40,
PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C oraz IFT-1.

Na potrzeby modułu powstała kartoteka: Dokumenty elektroniczne – wysyłane.

W ramach modułu udostępniono następującą funkcjonalność:

Generowanie  deklaracji  PIT-11  dla  pracownika/współpracownika,  PIT-40  dla  pracownika,  PIT-8C  dla
pracownika, PIT 4R, PIT 8-AR oraz IFT-1 dla płatnika, w wersji elektronicznej.

Zapisanie wygenerowanej e-deklaracji w kartotece Dokumenty elektroniczne – wysyłane.

Możliwość usunięcia wygenerowanej, wysłanej testowo, potwierdzonej testowo e-deklaracji z kartoteki.

Podgląd dokumentu elektronicznego w postaci PDF i XML.

Wydruk e-deklaracji w formie papierowej, w celu przekazania kopii deklaracji podatnikowi.
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Podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym.

Wysyłanie e-deklaracji PIT drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.

Automatyczna  weryfikacja  formularza  pod  względem  formalnym  w  momencie  wysyłania  deklaracji
elektronicznej i powiadomienie użytkownika o ewentualnych błędach.

Pobranie potwierdzenia otrzymania e-deklaracji UPO z US.

Wydrukowanie potwierdzenia otrzymania e-deklaracji UPO z US.

Zweryfikowanie  poprawności  deklaracji,  dla  której  niemożliwe  było  sprawdzenie  poprawności  podczas
generowania dokumentu.

Wszystkie  opisane  wyżej  funkcje  mogą  być  realizowane  dla  jednej  lub  jednocześnie  dla  wielu  zaznaczonych  e-
deklaracji - możliwość jednoczesnego podpisania / wysłania  /  potwierdzenia  nawet  kilku  tysięcy  formularzy.  Istnieje
także możliwość jednoczesnego wygenerowania e-deklaracji dla wielu wybranych pracowników.

Wygenerowane e-deklaracje przechowywane są  w kartotece dokumentów elektronicznych  do  ponownego  wglądu
lub wydrukowania (archiwum).

Istnieje możliwość ustawienia maksymalnego czasu oczekiwania na wykonanie walidacji struktury XML dokumentu
elektronicznego  poprzez  odpowiednie  ustawienie  parametru  konfiguracyjnego
MaxCzasOczekNaOdpWalidacjiXmlEDok modułu Dokumenty elektroniczne.

Poprawianie parametru konfiguracyjnego MaxCzasOczekNaOdpWalidacjiXmlEDok

Wymagania specjalne dotyczące modułu dokumentów elektronicznych

Aby podpisać dokument podpisem elektronicznym, użytkownik musi posiadać:

Oprogramowanie Java Standard Edition 6.0 32-bit (lub wyższej).

Czytnik kart ACR38 do podpisywania elektronicznego oraz jedną z Kart:

o CryptoTech (nazwa karty: CryptoCard-multiSIGN),

o Sigillum (nazwa karty: CryptoCard-multiSIGN),

o Certum (nazwa karty: cryptoCertum3).

Wygenerowanie e-deklaracji PIT-11

Aby wygenerować PIT-11, należy:

Otworzyć  kartotekę  osobową.  Wejście  do  kartoteki  następuje  poprzez  wybór  opcji  Personel  ->  Kartoteka
pracowników lub Kartoteka współpracowników z głównego menu systemu. 

Uwaga! Dane w kartotece pracowników można przeglądać w trybie etaty lub pracownicy. Zmiana trybu
przeglądu następuje poprzez odpowiedni wybór w pasku Przegląd. Podczas generowania deklaracji podatkowych
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należy wybrać tryb PRACOWNICY, aby dla pracownika posiadającego kilka umów wygenerowac jeden pit.  Podczas
pobierania danych do deklaracji PIT-11 dla pracownika, uwzględniane są daty okresów rozliczeń umów
pozapłacowych.

Uwaga! Dane w kartotece współpracowników można przeglądać w trybie umowy lub współpracownicy.
Zmiana trybu przeglądu następuje poprzez odpowiedni wybór w pasku Przegląd.

Uwaga! Na potrzeby wygenerowania deklaracji PIT-11 niezbędne jest wypełnienie odpowiednich danych
osoby: PESEL, NIP, adres, urząd skarbowy. 

Do e-deklaracji domyślnie pobierana jest wartość pola PESEL. Jeśli ma być pobierany numer NIP, należy w
kartotece pracownika ustawić wartość danej dodatkowej czyNIP na TRUE.

W kartotece osobowej wybrać osobę (lub osoby), dla której będzie generowana e-deklaracja podatkowa.

Z menu Raporty wybrać polecenie PIT-11.

Okno wydruk PIT-11

Wybrać rok i wersję deklaracji. 

Uwaga! W przypadku wyboru roku / wersji deklaracji, dla której brak wersji elektronicznej, pokaże się okno
z informacją.
Następnie system wyświetli standardowe okno generowania papierowej deklaracji PIT.

 Informacja o braku obsługi wybranej deklaracji poprzez e-dokument

Zaznaczenie  checkboxa  Korekta  spowoduje  wygenerowanie  ORD-ZU  –  Uzasadnienie  przyczyn  korekty
deklaracji, które będzie widoczne na ostatniej stronie wygenerowanego dokumentu.
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Zaznaczenie checkboxa Dołączono PIT-R spowoduje wygenerowanie e-deklaracji PIT-R, która będzie widoczna
na kolejnych stronach, za właściwą e-deklaracją (w tym wypadku PIT-11).

Zaznaczenie  checkboxa  Wstaw  dane  jednostki  samodzielnej  uwzględnia  przynależność  pracownika  do
samodzielnej jednostki organizacyjnej podczas pobierania danych do deklaracji rozliczeniowej PIT-11.

Zaznaczenie checkboxa Pomiń kontrolę istnienia wygenerowanej deklaracji innego typu spowoduje podczas
generowania deklaracji PIT-11 pominięcie kontroli istnienia wygenerowanych deklaracji typu PIT-40, IFT-1  za
ten sam rok.

Pola "Imię" i "Nazwisko" wypełniane są domyślnie danymi zalogowanego operatora, jednak możliwa jest ich
edycja. Wstawiane są w części G deklaracji PIT-11.

Wcisnąć przycisk Generuj.

Uwaga! Jeśli dla danego pracownika/współpracownika został już wygenerowany taki sam PIT na ten sam
okres, wówczas system wyświetli okno umożliwiające zadecydowanie, czy ponownie generować deklarację.

Kontrola wielokrotnego tworzenia PIT dla tego samego pracownika/współpracownika

Dokumenty elektroniczne są generowane.

Okno generowania e-deklaracji

Zostanie  wygenerowany  jeden  lub  więcej  dokumentów  PIT-11  (z  załącznikami  lub  bez  załączników,  w
zależności, czy zaznaczone zostały  opcje Korekta i/lub  Dołączono PIT-R).  W oknie Poprawianie  dokumentu
elektronicznego widoczny jest podgląd e-deklaracji.
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Okno Poprawianie dokumentu elektronicznego – PIT-11

 Poprawianie dokumentu elektronicznego - PIT-R
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Poprawianie dokumentu elektronicznego - korekta

Za  pomocą  strzałek  w  górnej  części  ekranu  można  przełączać  widok  między  poszczególnymi  deklaracjami.
Wciśnięcie  ikony  kosza  powoduje  usunięcie  aktualnie  przeglądanej  deklaracji  z  widoku.  Pozostanie  ona  jednak
dostępna z poziomu kartoteki Dokumenty elektroniczne – wysyłane.

Uwaga! Z poziomu okna podglądu e-deklaracji dostępne są wszystkie operacje na deklaracji: drukowanie,
podpisanie, wysłanie dokumentu, itp. – patrz rozdział Obsługa kartoteki dokumentów elektronicznych.

Po  wciśnięciu  przycisku  Zamknij,  system  wyświetli  okno  z  informacją  o  zapisaniu  deklaracji  w kartotece
Dokumenty elektroniczne - wysłane.

Informacja o zapisaniu deklaracji

W przypadku, gdy podczas generowania deklaracji wystąpią błędy, system wyświetli następujące okno:

Komunikat o błędach
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Po wciśnięciu przycisku Tak, system wyświetli raport dotyczący błędów.

Raport o błędach

Uwaga! Podczas generowania e-deklaracji system wykorzystuje plik walidujący poprawność formalną
wygenerowanego dokumentu elektronicznego.

Wygenerowanie e-deklaracji PIT-40

Uwaga! Dla pracowników, dla których mają być wygenerowane deklaracje PIT -40, w pierwszej kolejności
należy przygotować listę techiczną na podstawie szablonu list płac PIT-40. Lista powinna posiadać status
SKOPIOWANA.

Aby wygenerować PIT-40, należy:

Otworzyć  kartotekę osobową.  Wejście do  kartoteki  następuje  poprzez  wybór  opcji  Personel   Kartoteka
pracowników z głównego menu systemu.

Zmienić tryb przeglądu na Pracownicy (odpowiedni wybór w pasku Przegląd).

W kartotece osobowej wybrać osobę (lub osoby), dla której będzie generowana e-deklaracja podatkowa.

Z menu Raporty wybrać polecenie PIT-40.
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Okno wydruk PIT-40

Wybrać rok i wersję deklaracji.

Zaznaczenie  checkboxa  Korekta  spowoduje  wygenerowanie  ORD-ZU  –  Uzasadnienie  przyczyn  korekty
deklaracji, które będzie widoczne na ostatniej stronie wygenerowanego dokumentu

Zaznaczenie checkboxa Dołączono PIT-R spowoduje wygenerowanie e-deklaracji PIT-R, która będzie widoczna
na kolejnych stronach, za właściwą e-deklaracją (w tym wypadku PIT-40) 

Zaznaczenie  checkboxa  Wstaw  dane  jednostki  samodzielnej  uwzględnia  przynależność  pracownika  do
samodzielnej jednostki organizacyjnej podczas pobierania danych do deklaracji rozliczeniowej
PIT-40.

Zaznaczenie checkboxa  Pomiń  kontrolę  istnienia wygenerowanej  deklaracji  innego typu  spowoduje podczas
generowania  deklaracji  PIT-40  pominięcie kontroli  istnienia  wygenerowanych  deklaracji  typu  PIT-11,  IFT-1  za
ten sam rok.

Pola "Imię" i "Nazwisko" wypełniane są domyślnie danymi zalogowanego operatora, jednak możliwa jest ich
edycja. Wstawiane są w części G deklaracji PIT-40.

Wcisnąć przycisk Generuj. Dokumenty elektroniczne są generowane.

Uwaga! Jeśli dla danego pracownika/współpracownika został już wygenerowany taki sam PIT na ten sam
okres, wówczas system wyświetli okno umożliwiające zadecydowanie, czy ponownie generować deklarację.
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Kontrola wielokrotnego tworzenia PIT dla tego samego pracownika/współpracownika

Zostanie  wygenerowany  jeden  lub  więcej  dokumentów  PIT-40  (z  załącznikami  lub  bez  załączników,  w
zależności, czy zaznaczone zostały  opcje Korekta i/lub  Dołączono PIT-R).  W oknie Poprawianie  dokumentu
elektronicznego widoczny jest podgląd e-deklaracji.

Okno Poprawianie dokumentu elektronicznego – PIT-40

Za  pomocą  strzałek  w  górnej  części  ekranu  można  przełączać  widok  między  poszczególnymi  deklaracjami.
Wciśnięcie  ikony  kosza  powoduje  usunięcie  aktualnie  przeglądanej  deklaracji  z  widoku.  Pozostanie  ona  jednak
dostępna z poziomu kartoteki Dokumenty elektroniczne – wysyłane.
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Uwaga! Z poziomu okna podglądu e-deklaracji dostępne są wszystkie operacje na deklaracji: drukowanie,
podpisanie, wysłanie dokumentu, itp. – patrz rozdział Obsługa kartoteki dokumentów elektronicznych.

Po  wciśnięciu  przycisku  Zamknij,  system  wyświetli  okno  z  informacją  o  zapisaniu  deklaracji  w kartotece
(Rysunek 278).

W  przypadku,  gdy  podczas  generowania  deklaracji  wystąpią  błędy,  system  wyświetli  okno  z  komunikatem  i
pytaniem, czy wyświetlić raport dotyczący błędów.

Po wciśnięciu przycisku Tak, system wyświetli raport dotyczący błędów.

Uwaga! Podczas generowania e-deklaracji system wykorzystuje plik walidujący poprawność formalną
wygenerowanego dokumentu elektronicznego.

Wygenerowanie e-deklaracji PIT-4R

Aby wygenerować PIT-4R, należy:

Otworzyć kartotekę Listy płac. Wejście do kartoteki następuje poprzez wybór opcji Personel  Płace  Listy
płac z głównego menu systemu.

W kartotece wybrać listę płac (lub kilka list płac), dla której będzie generowana e-deklaracja podatkowa.

Z menu Raporty wybrać polecenie Deklaracja PIT-4R.

Okno wydruk PIT-4R

Wybrać rok i wersję deklaracji.

Uwaga! W przypadku wyboru roku / wersji deklaracji, dla której brak wersji elektronicznej, pokaże się okno
z odpowiednią informacją. Następnie system wyświetli standardowe okno generowania papierowej deklaracji PIT.

Wybrać z listy odpowiednią strukturę organizacyjną.

Zaznaczenie  checkboxa  Korekta  deklaracji  spowoduje  wygenerowanie  ORD-ZU  –  Uzasadnienie  przyczyn
korekty deklaracji, które będzie widoczne na ostatniej stronie wygenerowanego dokumentu.

Opcjonalnie  znaczyć  miesiące,  w  których  ma  być  pomniejszony  podatek  z  tytułu  terminowych  wpłat.
Wciśnięcie przycisku Zaznacz wszystkie powoduje zaznaczenie wszystkich miesięcy.

Wcisnąć przycisk Generuj. Dokumenty elektroniczne są generowane.

Zostanie  wygenerowany  jeden  lub  więcej  dokumentów  PIT-4R  (z  załącznikiem  lub  bez  załącznika,  w
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zależności,  czy  zaznaczona  została  opcja  Korekta  deklaracji).  W  oknie  Poprawianie  dokumentu
elektronicznego widoczny jest podgląd e-deklaracji.

Okno Poprawianie dokumentu elektronicznego – PIT-4R

Za  pomocą  strzałek  w  górnej  części  ekranu  można  przełączać  widok  między  poszczególnymi  deklaracjami.
Wciśnięcie  ikony  kosza  powoduje  usunięcie  aktualnie  przeglądanej  deklaracji  z  widoku.  Pozostanie  ona  jednak
dostępna z poziomu kartoteki Dokumenty elektroniczne – wysyłane.

Uwaga! Z poziomu okna podglądu e-deklaracji dostępne są wszystkie operacje na deklaracji: drukowanie,
podpisanie, wysłanie dokumentu, itp. – patrz rozdział Obsługa kartoteki dokumentów elektronicznych.

Po wciśnięciu przycisku Zamknij, system wyświetli okno z informacją o zapisaniu deklaracji w kartotece.
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W  przypadku,  gdy  podczas  generowania  deklaracji  wystąpią  błędy,  system  wyświetli  okno  z  komunikatem  i
pytaniem, czy wyświetlić raport dotyczący błędów.

Po wciśnięciu przycisku Tak, system wyświetli raport dotyczący błędów.

Uwaga! Podczas generowania e-deklaracji system wykorzystuje plik walidujący poprawność formalną
wygenerowanego dokumentu elektronicznego.

Wygenerowanie e-deklaracji PIT-8AR

Aby wygenerować PIT-8AR, należy:

Otworzyć  kartotekę  Listy  płac  lub  Listy  płac  umów.  Wejście  do  kartoteki  następuje  poprzez  wybór  opcji

Personel   Płace   Listy  płac  lub  Personel   Płace   Listy  płac  współpracowników  z głównego  menu
systemu.

W kartotece wybrać listę płac (lub kilka list płac), dla której będzie generowana e-deklaracja podatkowa.

Z menu Raporty wybrać polecenie Deklaracja PIT-8AR.

Okno wydruk PIT-8AR

Wybrać rok i wersję deklaracji.

Uwaga! W przypadku wyboru roku / wersji deklaracji, dla której brak wersji elektronicznej, pokaże się okno
z odpowiednią informacją. Następnie system wyświetli standardowe okno generowania papierowej deklaracji PIT.

Zaznaczenie  checkboxa  Korekta  spowoduje  wygenerowanie  ORD-ZU  –  Uzasadnienie  przyczyn  korekty
deklaracji, które będzie widoczne na ostatniej stronie wygenerowanego dokumentu.

Opcjonalnie  znaczyć  miesiące,  w  których  ma  być  pomniejszony  podatek  z  tytułu  terminowych  wpłat.
Wciśnięcie przycisku Zaznacz wszystkie powoduje zaznaczenie wszystkich miesięcy.

Wcisnąć przycisk Generuj. Dokumenty elektroniczne są generowane.

Zostanie  wygenerowany  jeden  lub  więcej  dokumentów  PIT-8AR  (z  załącznikiem  lub  bez  załącznika,  w
zależności,  czy  zaznaczona  została  opcja  Korekta).  W  oknie  Poprawianie  dokumentu  elektronicznego
widoczny jest podgląd e-deklaracji.
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Okno Poprawianie dokumentu elektronicznego – PIT-8AR

Za pomocą strzałek w górnej części ekranu można przełączać widok między poszczególnymi deklaracjami.
Wciśnięcie ikony kosza powoduje usunięcie aktualnie przeglądanej deklaracji z widoku. Pozostanie ona jednak
dostępna z poziomu kartoteki Dokumenty elektroniczne – wysyłane.

Uwaga! Z poziomu okna podglądu e-deklaracji dostępne są wszystkie operacje na deklaracji: drukowanie,
podpisanie, wysłanie dokumentu, itp. – patrz rozdział Obsługa kartoteki dokumentów elektronicznych.

Po wciśnięciu przycisku Zamknij, system wyświetli okno z informacją o zapisaniu deklaracji w kartotece.

W  przypadku,  gdy  podczas  generowania  deklaracji  wystąpią  błędy,  system  wyświetli  okno  z  komunikatem  i
pytaniem, czy wyświetlić raport dotyczący błędów.

Po wciśnięciu przycisku Tak, system wyświetli raport dotyczący błędów.

Uwaga! Podczas generowania e-deklaracji system wykorzystuje plik walidujący poprawność formalną
wygenerowanego dokumentu elektronicznego.

Wygenerowanie e-deklaracji PIT-8C

Aby wygenerować PIT-8C, należy:

Otworzyć  kartotekę  osobową.  Wejście  do  kartoteki  następuje  poprzez  wybór  opcji  Personel  ->  Kartoteka
pracowników lub Personel -> Kartoteka współpracowników z głównego menu systemu.

Zmienić tryb przeglądu na pracownicy (odpowiedni wybór w pasku Przegląd).

W kartotece osobowej wybrać osobę (lub osoby), dla której będzie generowana e-deklaracja podatkowa.

Z menu Raporty wybrać polecenie PIT-8C.
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Okno wydruk PIT-8C

Wybrać rok i wersję deklaracji.

Uwaga! W przypadku wyboru roku / wersji deklaracji, dla której brak wersji elektronicznej, pokaże się okno
z odpowiednią informacją. Następnie system wyświetli standardowe okno generowania papierowej deklaracji PIT.

Zaznaczenie  checkboxa  Korekta  spowoduje  wygenerowanie  ORD-ZU  –  Uzasadnienie  przyczyn  korekty
deklaracji, które będzie widoczne na ostatniej stronie wygenerowanego dokumentu.

Zaznaczenie  checkboxa  Wstaw  dane  jednostki  samodzielnej  uwzględnia  przynależność  pracownika  do
samodzielnej jednostki organizacyjnej podczas pobierania danych do deklaracji rozliczeniowej PIT-8C.

Wcisnąć przycisk Generuj.  Dokumenty elektroniczne są generowane.

Zostanie  wygenerowany  jeden  lub  więcej  dokumentów  PIT-8C  (z  załącznikiem  lub  bez  załącznika,  w
zależności,  czy  zaznaczona  została  opcja  Korekta).  W  oknie  Poprawianie  dokumentu  elektronicznego
widoczny jest podgląd e-deklaracji.
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Okno Poprawianie dokumentu elektronicznego – PIT-8C

Za  pomocą  strzałek  w  górnej  części  ekranu  można  przełączać  widok  między  poszczególnymi  deklaracjami.
Wciśnięcie  ikony  kosza  powoduje  usunięcie  aktualnie  przeglądanej  deklaracji  z  widoku.  Pozostanie  ona  jednak
dostępna z poziomu kartoteki Dokumenty elektroniczne – wysyłane.

Uwaga! Z poziomu okna podglądu e-deklaracji dostępne są wszystkie operacje na deklaracji: drukowanie,
podpisanie, wysłanie dokumentu, itp. – patrz rozdział Obsługa kartoteki dokumentów elektronicznych.

Po wciśnięciu przycisku Zamknij, system wyświetli okno z informacją o zapisaniu deklaracji w kartotece.

W  przypadku,  gdy  podczas  generowania  deklaracji  wystąpią  błędy,  system  wyświetli  okno  z  komunikatem  i
pytaniem, czy wyświetlić raport dotyczący błędów.

Po wciśnięciu przycisku Tak, system wyświetli raport dotyczący błędów.

Uwaga! Podczas generowania e-deklaracji system wykorzystuje plik walidujący poprawność formalną
wygenerowanego dokumentu elektronicznego.

Wygenerowanie e-deklaracji IFT-1

Deklaracja IFT-1 zawiera specyficzne pola:

o Numer identyfikacyjny podatnika,

o Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokument stwierdzający tożsamość);

o Symbol  kraju  adresu  polskiego  –  domyślnie  pole  przyjmuje  wartość  PL.  Wartość  wprowadzona  w
pole pozwala określić kraj, który wprowadzony w danych  adresowych  podatnika/płatnika,  stanowić
będzie o tym, że dany adres jest adresem polskim albo zagranicznym.

Do obsługi powyższych pól służy parametr konfiguracyjny modułu Personel o nazwie „KonfigDeklaracjiPITiIFT”:
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Parametr KonfigDeklaracjiPITiIFT

Aby wyszczególnione pola zostały wypełnione danymi, należy w parametrze konfiguracyjnym zdefiniować wartości
pól: „NIP zagraniczny” oraz „Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dok. Stwierdzający tożsamość)”.

Aby wygenerować IFT-1, należy:

Otworzyć  kartotekę  osobową.  Wejście  do  kartoteki  następuje  poprzez  wybór  opcji  Personel  ->  Kartoteka
pracowników lub Personel -> Kartoteka współpracowników z głównego menu systemu.

Zmienić tryb przeglądu na Pracownicy (odpowiedni wybór w pasku Przegląd).

W kartotece osobowej wybrać osobę (lub osoby), dla której będzie generowana e-deklaracja podatkowa.

Z menu Raporty wybrać polecenie IFT-1.

 Okno wydruk IFT-1

Wybrać rok i wersję deklaracji.

Uwaga! W przypadku wyboru roku / wersji deklaracji, dla której brak wersji elektronicznej, pokaże się okno
z odpowiednią informacją. Następnie system wyświetli standardowe okno generowania papierowej deklaracji.

Zaznaczenie  checkboxa  Korekta  spowoduje  wygenerowanie  ORD-ZU  –  Uzasadnienie  przyczyn  korekty
deklaracji, które będzie widoczne na ostatniej stronie wygenerowanego dokumentu.

Zaznaczenie checkboxa  Informacja sporządzana za cały  rok  podatkowy  (IFT-1R)  spowoduje wygenerowanie
deklaracji IFT-1R.

Zaznaczenie  checkboxa  Wstaw  dane  jednostki  samodzielnej  uwzględnia  przynależność  pracownika  do
samodzielnej jednostki organizacyjnej podczas pobierania danych do deklaracji rozliczeniowej IFT-1.
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Zaznaczenie checkboxa  Pomiń  kontrolę  istnienia wygenerowanej  deklaracji  innego typu  spowoduje podczas
generowania  deklaracji  IFT-1  pominięcie kontroli  istnienia  wygenerowanych  deklaracji  typu  PIT-40,  PIT-11  za
ten sam rok.

Wcisnąć przycisk Generuj. Dokumenty elektroniczne są generowane.

Uwaga! Jeśli dla danego pracownika/współpracownika został już wygenerowany taki sam PIT na ten sam
okres, wówczas system wyświetli okno umożliwiające zadecydowanie, czy ponownie generować deklarację.

Kontrola wielokrotnego tworzenia PIT dla tego samego pracownika/współpracownika

Zostanie wygenerowany jeden lub więcej dokumentów IFT-1 (z załącznikiem lub bez załącznika, w zależności,
czy  zaznaczona  została  opcja  Korekta).  W  oknie  Poprawianie  dokumentu  elektronicznego  widoczny  jest
podgląd e-deklaracji.



697Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Okno Poprawianie dokumentu elektronicznego – IFT-1

Za  pomocą  strzałek  w  górnej  części  ekranu  można  przełączać  widok  między  poszczególnymi  deklaracjami.
Wciśnięcie  ikony  kosza  powoduje  usunięcie  aktualnie  przeglądanej  deklaracji  z  widoku.  Pozostanie  ona  jednak
dostępna z poziomu kartoteki Dokumenty elektroniczne – wysyłane.

Uwaga! Z poziomu okna podglądu e-deklaracji dostępne są wszystkie operacje na deklaracji: drukowanie,
podpisanie, wysłanie dokumentu, itp. – patrz rozdział Obsługa kartoteki dokumentów elektronicznych.

Po wciśnięciu przycisku Zamknij, system wyświetli okno z informacją o zapisaniu deklaracji w kartotece.

W  przypadku,  gdy  podczas  generowania  deklaracji  wystąpią  błędy,  system  wyświetli  okno  z  komunikatem  i
pytaniem, czy wyświetlić raport dotyczący błędów.

Po wciśnięciu przycisku Tak, system wyświetli raport dotyczący błędów.

Uwaga! Podczas generowania e-deklaracji system wykorzystuje plik walidujący poprawność formalną
wygenerowanego dokumentu elektronicznego.

Wyświetlanie wygenerowanych dokumentów elektronicznych

Aby  wyświetlić  listę  dokumentów  elektronicznych  wygenerowanych  dla  zaznaczonych  pracowników/
współpracowników należy:

W Kartotece pracowników/współpracowników zaznaczyć osoby.

Z  menu  wybrać  Raporty  ->  Dokumenty  elektroniczne  wygenerowane  dla  zaznaczonych  pracowników/
współpracowników.  Wyświetlone  zostanie  kartoteka  Dokumenty  elektroniczne  –  wysyłane  z  filtrem  na
wybranych  pracowników/współpracowników.  Widoczny  jest  przycisk  Wyłącz  filtrowanie.  Wciśnięcie
przycisku spowoduje wyświetlenie wszystkich wygenerowanych dokumentów elektronicznych.
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Dokumenty elektroniczne - wysyłane z filtrem na wybranych pracowników

Obsługa kartoteki dokumentów elektronicznych

Kartoteka  dokumentów  elektronicznych  dostępna  jest  kontekstowo,  z  poziomu  kartoteki  pracowników  oraz
kartoteki współpracowników.

Kartoteka dokumentów elektronicznych uruchomiona w kontekście kartoteki pracowników lub współpracowników
wyświetla  tylko  dokumenty  dla  pracowników  lub  współpracowników  zaznaczonych  (podświetlonych)  w  kartotece,
z której ją wywołano. 

Dokumenty  dla  wybranych  pracowników  lub  współpracowników  można  wyświetlić  wywołując  kartotekę
dokumentów elektronicznych za pomocą pozycji menu Raporty o nazwie Dokumenty  elektroniczne  wygenerowane
dla  zaznaczonych  pracowników  w  kartotece  pracowników  lub  Dokumenty  elektroniczne  wygenerowane  dla
zaznaczonych współpracowników w kartotece współpracowników.

Kartoteka  ta  wyświetla  deklaracje  o  dowolnym  statusie,  stanowiąc  swego  rodzaju  archiwum  dokumentów
elektronicznych.  Jeśli  pewne  operacje  na  dokumencie  nie  zostały  zrealizowane  w  oknie  podglądu  wygenerowanej
deklaracji, można je zrealizować z poziomu tej kartoteki.
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Dokumenty elektroniczne - wysyłane

Filtrowanie

Kartoteka posiada wbudowane filtry:

Adresat:

o Urząd Skarbowy,

Typ:

o PIT-11,

o PIT-40,

Rok:

o 2012

o 2013

o …

Wyświetlane dokumenty: Niewysłane, Do podpisania, Podpisane, Przekazane do wysłania, Wysłane i potwierdzone,
Błędne

Status:   Zainicjowany,  Wygenerowany,  Do  poprawienia,  Poprawiony,  Do  zatwierdzenia,  Zatwierdzony,  Podpisany,
Wysłany testowo, Przekazany do wysłania, Potwierdzone wysłanie testowe, Wysłany i potwierdzony,  Odebrany, Błąd
podczas wygenerowania, Błędny dokument, Odrzucony
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Podpisanie e-deklaracji podpisem elektronicznym

Ważne! Aby podpisać dokument podpisem elektronicznym, użytkownik musi dysponować: podłączonym zestawem
do składania podpisu elektronicznego wraz z zainstalowanymi odpowiednimi certyfikatami i sterownikami,
zainstalowanym oprogramowaniem Java Standard Edition 6.0 32-bit.

Aby podpisać dokument podpisem elektronicznym, należy:

Podświetlić w kartotece dokumentów elektronicznych dokument(y) o statusie Wygenerowany.

Z menu Operacje wybrać opcję Podpisz.

Wywołanie operacji podpisu dokumentu elektronicznego

Otwarte zostanie okno Podpisywanie dokumentu elektronicznego.
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Podpisywanie dokumentu elektronicznego

Nacisnąć przycisk .

W oknie Sposób wykonania operacji określić, czy operacja podpisywania ma zostać wykonana dla wszystkich
wybranych dokumentów, czy tylko dla obecnie przeglądanego.

 Sposób wykonania operacji

W  oknie Certyfikaty  wskazać  właściwy,  ważny  certyfikat  znajdujący  się  na  karcie  elektronicznej  i wcisnąć
przycisk Wybierz.
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Certyfikaty

W przypadku wyboru nieważnego certyfikatu, system wyświetli komunikat o odmowie podpisania dokumentu.

Odmowa podpisania dokumentu

Wprowadzić PIN karty i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Wprowadzanie PIN’u

Po  prawidłowym  podpisaniu  dokumentów,  wyświetli  się  okno  z  komunikatem  o  prawidłowo  zakończonej
operacji podpisu.

Wprowadzanie PIN’u

Podpisany dokument(y) zmieni status na Podpisany.
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Wysłanie e-deklaracji

Uwaga! Deklarację można wysłać testowo (na testową bramkę urzędu skarbowego), a następnie ostatecznie, w
sposób wiążący, do US.

Wysyłanie testowe

Aby wysłać dokument testowo, należy:

Podświetlić w kartotece dokumentów elektronicznych dokument(y) o statusie Podpisany.

Z menu Operacje wybrać opcję Wyślij testowo.

Wywołanie operacji wysłania testowego

Otwarte zostanie okno oczekiwania.

Wysyłanie testowe

Po  prawidłowym  wysłaniu  dokumentów,  wyświetli  się  okno  z  komunikatem  o  prawidłowo  zakończonej
operacji wysłania testowego.
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 Potwierdzenie wysłania testowego

Podpisany dokument(y) zmieni status na Wysłany testowo.

Wysyłanie do odbiorcy

Aby wysłać dokument do urzędu skarbowego, należy:

Podświetlić  w  kartotece  dokumentów  elektronicznych  dokument(y)  o  statusie  Podpisany  lub  Wysłany
testowo.

Z menu Operacje wybrać opcję Wyślij.

Wywołanie operacji wysłania dokumentu do odbiorcy

Otwarte zostanie okno oczekiwania.
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Wysyłanie

Po  prawidłowym  wysłaniu  dokumentów,  wyświetli  się  okno  z  komunikatem  o  prawidłowo  zakończonej
operacji wysłania deklaracji do urzędu skarbowego.

Potwierdzenie wysłania dokumentu do odbiorcy

Podpisany dokument(y) zmieni status na Przekazany do wysłania.

Pobranie potwierdzenia otrzymania e-deklaracji UPO z US

Aby pobrać potwierdzenie otrzymania deklaracji z US, należy:

Podświetlić  w  kartotece  dokumentów  elektronicznych  dokument(y)  o  statusie  Wysłany  testowo  i /  lub
Przekazany do wysłania.

Z menu Operacje wybrać opcję Pobierz potwierdzenie otrzymania.
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Wywołanie operacji pobrania potwierdzenia otrzymania

Otwarte zostanie okno oczekiwania.

 Pobieranie potwierdzenia

Po  prawidłowym  wysłaniu  dokumentów,  wyświetli  się  okno  z  komunikatem  o  prawidłowo  zakończonej
operacji pobrania potwierdzenia z urzędu skarbowego.

Komunikat o odebraniu potwierdzenia

Potwierdzony  dokument(y)  zmieni  status  na  Wysłany  i  potwierdzony  (poprzedni  status  Przekazany  do
wysłania) lub Potwierdzone wysłanie testowe (poprzedni status Wysłany testowo).
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W przypadku, gdy podczas pobrania potwierdzenia wystąpią błędy, system wyświetli następujące okno:

Komunikat o błędach

Po wciśnięciu przycisku Tak, system wyświetli raport dotyczący błędów.

Raport o błędach

Dokument(y) przekazane do wysłania zmieni status na Błędny dokument.

Uwaga! Istnieje możliwość ponownego pobrania potwierdzenia otrzymania dokumentu elektronicznego przez
adresata dla dokumentów o statusie: Błędny dokument.

Wydrukowanie potwierdzenia otrzymania e-deklaracji UPO z US

Aby wydrukować potwierdzenie otrzymania deklaracji z US, należy:

Podświetlić w kartotece dokumentów elektronicznych dokument(y) o statusie Wysłany i potwierdzony.

Z menu Operacje wybrać opcję Drukuj potwierdzenie otrzymania.
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Wywołanie operacji drukowania potwierdzenia otrzymania

Wyświetlone zostanie okno Podgląd wydruku.

Podgląd wydruku UPO

Wydrukować dokument na drukarce wciskając przycisk .
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Wyświetlenie treści błędów

Aby wyświetlić treść błędu, należy:

Podświetlić w kartotece dokumentów elektronicznych dokument o statusie Błędny dokument.

Z menu Operacje wybrać opcję Wyświetl treść błędu.

Wywołanie operacji wyświetlenia błędu

Otwarte zostanie okno podglądu treści błędu.

Podgląd treści błędu
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Wyświetlenie dokumentu XML

Aby wyświetlić dokument elektroniczny w formacie XML, należy:

Podświetlić w kartotece dokumentów elektronicznych dokument o dowolnym statusie.

Z menu Operacje wybrać opcję Wyświetl dokument XML.

Wywołanie podglądu XML

Otwarte zostanie okno podglądu dokumentu XML.
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 Podgląd dokumentu XML

Wyświetlenie potwierdzenia otrzymania e-deklaracji UPO z US w formacie XML

Aby wyświetlić potwierdzenie otrzymania w formacie XML, należy:

Podświetlić w kartotece dokumentów elektronicznych dokument o statusie Wysłany i potwierdzony.

Z menu Operacje wybrać opcję Wyświetl potwierdzenie otrzymania XML.
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Wywołanie podglądu w formacie XML

Otwarte zostanie okno podglądu dokumentu XML.

 Podgląd potwierdzenia otrzymania XML
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Wydruk e-deklaracji

Aby wydrukować deklarację, należy:

Podświetlić w kartotece dokumentów elektronicznych dokument(y) o dowolnym statusie.

Z menu Operacje wybrać opcję Drukuj dokument.

Wywołanie operacji wydruku dokumentu

Wyświetlone zostanie okno parametrów.

Wydruk dok. el. - parametry

Zaznaczyć  odpowiednie  opcje  w  oknie  parametrów  (po  zaznaczeniu  opcji  „Informacja  Oryginał/Kopia”  na
wydruku  pojawi  się  odpowiednie  oznaczenie:  Oryginał  lub  Kopia),  a  następnie  wcisnąć  przycisk  Akceptuj.
Otwarte zostanie okno podglądu wydruku.
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Podgląd wydruku deklaracji

Wydrukować dokument na drukarce wciskając przycisk .

Ekonomiczny wydruk

Istnieje  możliwość  ekonomicznego  wydruku  e-deklaracji  oraz  urzędowego  potwierdzenia  odbioru  wysłanego
dokumentu elektronicznego (UPO) z poziomu kartoteki dokumentów elektronicznych.

 Domyślnie do  wydruku  UPO używane są  tła  (pliki  graficzne)  stanowiące  bezpośrednie  odwzorowanie  formularzy
UPO. Istnieje również możliwość wydruku UPO z użyciem tła stanowiącego czarno-białą wersję formularza. 

Domyślnie  do  wydruku  deklaracji  używane  są  tła  (pliki  graficzne)  stanowiące  bezpośrednie  odwzorowanie
formularzy deklaracji. Istnieje również możliwość wydruku deklaracji z użyciem  tła  stanowiącego  czarno-białą  wersję
formularza. Dzięki użyciu czarno-białego tła wydruku uzyskuje się efekt „ekonomicznego wydruku”.

Istnieje możliwość ekonomicznego wydruku następujących typów dokumentów elektronicznych:

o PIT11,

o PIT40,

o PIT4R,

o PIT8AR,

o PIT8C,

o IFT1.
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Wydruk ekonomiczny został zrealizowany jako opcjonalna funkcjonalność, co oznacza, że to od decyzji użytkownika
zależy, czy drukowanie dokumentów elektronicznych w wariancie ekonomicznym zostanie włączona.

Aby włączyć ekonomiczny wydruk UPO, należy:

Uruchomić  kartotekę  Definiowane  grupy  raportów  (EDOKUMENT).  Zaznaczyć  Wydruki  i  wybrać  z  menu

Operacje  Raporty.

Zaznaczyć  Wydruk  potwierdzenia  odbioru  dokumentu  elektronicznego,  a  następnie  wybrać
operację Właściwości raportu z menu Operacje.

Właściwości raportu

Następnie  po  zaznaczeniu  w  tabeli  wybranej  właściwości  można  zmienić  jej  wartość  poprzez  wykonanie
operacji Popraw.

Modyfikacja ustawień właściwości wydruku

Do  raportu  odpowiedzialnego  za  wydruk  urzędowego  potwierdzenia  odbioru  wysłanego  dokumentu
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elektronicznego dodano następujące właściwości (symbol – typ – domyślna wartość):

o CzyWydrukEkonomiczny – LOGICZNA – FAŁSZ,

o CzyOpcjaDrkEkonomNaOknieParamDefRap – LOGICZNA – FAŁSZ.

W  zależności  od  wartości  ww.  właściwości  uzyskać  można  efekt  ekonomicznego  wydruku.  W  poniższej  tabelce
zestawiono możliwe warianty ustawień wartości właściwości raportu oraz opisano efekt  uzyskany  na  skutek  danego
ustawienia.

CzyWydrukEkonomi
czny

CzyOpcjaDrkEkonomNaOknieParam
DefRap

Uzyskany efekt

FAŁSZ FAŁSZ

Wydruk  standardowy
(nieekonomiczny)  bez  możliwości
zmiany wariantu.

Okno  parametrów  raportu  nie
zostanie wyświetlone.

FAŁSZ PRAWDA

Wydruk  standardowy  z
możliwością  zmiany  wariantu  na
ekonomiczny.

Zostanie  wyświetlone  okno
parametrów  raportu.  Na  oknie
pojawi  się  aktywne  i
niezaznaczone  pole  logiczne
informujące  o  stanie  znacznika
(flagi) wydruku ekonomicznego.

Zaznaczenie  pola  umożliwi
uzyskanie  wydruku  w  wariancie
ekonomicznym.

Pozostawienie  pola
niezaznaczonego  umożliwi
uzyskanie  wydruku  w  wariancie
standardowym.

PRAWDA FAŁSZ

Wydruk  ekonomiczny  bez
możliwości zmiany wariantu.

Okno  parametrów  raportu  nie
zostanie wyświetlone.
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PRAWDA PRAWDA

Wydruk  ekonomiczny  z
możliwością  zmiany  wariantu  na
standardowy.

Zostanie  wyświetlone  okno
parametrów  raportu.  Na  oknie
pojawi  się  aktywne  i
niezaznaczone  pole  logiczne
informujące  o  stanie  znacznika
(flagi) wydruku ekonomicznego.

Odznaczenie  pola  umożliwi
uzyskanie  wydruku  w  wariancie
standardowym.

Pozostawienie  pola  zaznaczonym
umożliwi  uzyskanie  wydruku  w
wariancie ekonomicznym.

Usuwanie e-deklaracji

Aby usunąć deklarację, należy:

Podświetlić  w  kartotece  dokumentów  elektronicznych  dokument(y)  o  statusie  Wygenerowany  /  Wysłany
testowo / Potwierdzone wysłanie testowe.

Z menu Dane wybrać opcję Usuń.

Wywołanie operacji usuwania dokumentu
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Otwarte zostanie okno z pytaniem.

 Usuwanie dokumentu

Wcisnąć przycisk Tak. Dokument zostanie usunięty z kartoteki.

Weryfikacja poprawności deklaracji

Aby  zweryfikować  poprawność  deklaracji,  dla  której  niemożliwe  było  sprawdzenie  poprawności  podczas
generowania dokumentu, należy:

Podświetlić  w  kartotece  dokumentów  elektronicznych  dokument,  który  ma  niezaznaczony  znacznik  w
kolumnie „Czy zweryfikowany”.

Z menu Operacje wybrać opcję Weryfikuj.

Wywołanie operacji Weryfikuj

Wyświetlone zostanie okno z pytaniem:
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Weryfikacja – pytanie

Wcisnąć przycisk Tak.

Obsługa mechanizmu raportów płacowych

Mechanizmy związane z definiowaniem raportów płacowych dostępne są po  uruchomieniu  opcji  Raporty  płacowe
dostępnej z głównego menu systemu.

 Raporty płacowe

Filtry

Kartoteka posiada wbudowane filtry:

Filtr na kontekst wyświetlanych raportów:

Wszystkie,

Raporty z list płac FO,

Raporty z list płac FB,

Raporty z kartoteki zarobkowej FO,

Raporty z kartoteki zarobkowej FB,

Raporty imienne z kartoteki zarobkowej FO,

Raporty imienne z kartoteki zarobkowej FB.



720 Płace

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Operator

Proces  definiowania  raportu  płacowego  polega  na  określeniu  danych  nagłówkowych  raportu  oraz  na  dodaniu  do
raportu pozycji.

Dodanie raportu

Aby dodać nowy raport, należy:

Z menu Dane wybrać opcję Dodaj. Otwarte zostanie okno Dodawanie raportu.

Dodawanie nowego raportu płacowego

Należy wypełnić następujące pola:

o Nazwa - nazwa definiowanego raportu,

o Raport wzorcowy - tak / nie,

o Opis - opis raportu,

o Czy aktywne - dotyczy konteksu wywołania raportu, właściwe zaznaczyć.

Zaakceptować dane nowego raportu za pomocą przycisku Akceptuj.

Poprawianie danych nagłówkowych raportu

Aby poprawić dane nagłówkowe wybranego raportu, należy:

Z menu Dane wybrać opcję Popraw. Otwarte zostanie okno Poprawianie raportu.

W trybie poprawiania wprowadzić niezbędne zmiany.

Zaakceptować zmienione dane za pomocą przycisku Akceptuj. 
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Usuwanie raportu

Aby usunąć wybrany raport, należy:

Z menu Dane wybrać opcję Usuń. Otwarte zostanie okno z pytaniem: Czy chcesz usunąć wybrany raport?

Potwierdzić operację usunięcia za pomocą przycisku TAK.

Definiowanie pozycji raportu

Aby do wybranego nowego raportu dodać pozycje, należy:

 Podświetlić pożądany raport na liście.

Z menu Operacje wybrać opcję Pozycje. Otwarte zostanie okno Pozycje raportu.

Pozycje raportu

Pozycje raportu można dodawać z kartoteki i usuwać oraz tworzyć nowe pozycje za pomocą formuły i je poprawiać.
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Dodawanie pozycji z kartoteki

Aby dodać nową pozycję raportu, należy:

W oknie Pozycje raportu nacisnąć przycisk Dodaj. Otworzy się okno Definicje składników płacowych.

Definicje składników płacowych

Wybrać z kartoteki odpowiedni składnik.

Zaakceptować dane za pomocą przycisku Akceptuj.

Dodawanie pozycji zdefiniowanej według formuły

Pozycję  raportu  można  również  dodać  na  podstawie  formuły.  Język  formuł  został  szerzej  opisany  w osobnym
dokumencie.

Aby dodać nową pozycję raportu zdefiniowaną na bazie formuły, należy:

W oknie Pozycje raportu nacisnąć przycisk Formuła. Otworzy się okno Formuła – raport płacowy. 
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Formuła – raport płacowy

W oknie należy wypełnić następujące pola:

o Nazwa pozycji - nazwa nowej pozycji raportu,

o Składniki  -  domyślnie pobierana  jest  lista  już  dodanych  pozycji  raportu.  Można  wybrać  inny  składnik
wciskając przycisk Inny składnik,

o Wyrażenie  -  tutaj  należy  zbudować  wyrażenie  wykorzystując  wartości  z pól:  Składniki,  Typ  wartości,
Operacje.

Zaakceptować dane za pomocą przycisku Akceptuj.

Poprawianie pozycji

Możliwe jest poprawianie pozycji, ale tylko tych zdefiniowanych według formuły.

Aby poprawić wybraną pozycję raportu, należy:

Wcisnąć przycisk Popraw.

Otworzy się okno Formuła – raport płacowy, gdzie można zmodyfikować formułę.

Zaakceptować dane za pomocą przycisku Akceptuj.

Usuwanie pozycji

Aby usunąć wybraną pozycję raportu, należy:

Wcisnąć przycisk Usuń. Otwarte zostanie okno z pytaniem: Czy na pewno usunąć zaznaczone pozycje?

Potwierdzić operację usunięcia za pomocą przycisku TAK.

Karty pracy

Pojęcie „Karta pracy” w każdej firmie może oznaczać coś innego: w jednym przypadku będzie to imienny formularz,
na  którym  rejestruje  się  aktywność  jednego  pracownika,  w innym  będzie  to  lista  osób,  w kolejnym  np.  formularz
serwisowy,  na  którym  rejestruje  się  wykaz  czynności  wykonanych  przez  jednego  lub  wielu  pracowników  podczas
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serwisu. 

Opisywany  w niniejszym  dokumencie  moduł  Karty  pracy  pokrywa  swoją  funkcjonalnością  każde  z powyższych
zastosowań.  Różnorodność  zastosowań  wymusza  zdefiniowanie  pojęć  używanych  na  potrzeby  niniejszego
dokumentu:

aktywność pracownika – zarejestrowana czynność lub czas pracy pracownika,

jednostka pracy – rodzaj aktywności pracownika,

karta pracy – wykaz aktywności pracownika,

formatka kart pracy – ekran, tzw. dialog, za pomocą którego wprowadzane są dane do karty pracy na temat
aktywności osoby,

lista zarobkowa – zbiór kart pracy wszystkich pracowników w miesiącu rozliczeniowym.

Moduł Karty pracy umożliwia szczegółową rejestrację aktywności pracowników i współpracowników. 

Uwaga! W dalszej części dokumentu współpracownicy nie będą wyróżniani bez specjalnego powodu. Można
przyjąć, że tam, gdzie opisywani są pracownicy, dotyczy to również współpracowników.

Dane mogą być rejestrowane wielowymiarowo, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Ze względu na rodzaj rejestrowanych aktywności:

o rejestracja wykonanych czynności, tzw. akordy,

o rejestracja czasu pracy - rozliczenie czasu pracy, w tym nadgodziny 50%, 100%.

Ze względu na rozliczanie kosztowe:

o miejsca powstawania kosztów,

o kody projektów lub numery zleceń, na rzecz których są dokonywane aktywności.

Ze względu na rodzaj rejestrowanych okresów:

o rejestracja dzienna,

o rejestracja miesięczna.

Ze względu na sposób wprowadzania danych:

o formatki jednoczynnościowe,

o formatki  wieloczynnościowe  (istnieje  dalszy  podział  na:  dzienne,  miesięczne,  jednoosobowe,
wieloosobowe).

Ze względu na źródło finansowania:

o rejestracja aktywności pracowników,

o rejestracja aktywności współpracowników.

Ze względu na organizację wprowadzania danych:

o grupowe karty pracy,

o osobowe karty pracy.

Zakres  rejestrowanych  danych  umożliwia  dokładne  wyliczenia  zarówno  kosztów  pracy,  jak  i efektywności
pracowników. Pochodnymi tych wyliczeń mogą być płace akordowe, premie, normatywy oraz dekretacja kosztów we
wszystkich możliwych aspektach, ze śledzeniem budżetów zleceń i/lub projektów włącznie.

Osobowe karty pracy

Osobowe karty pracy umożliwiają rejestrację aktywności pracowników poprzez koncentrację na danych dotyczących
pracownika.  Sposób  rejestracji  i prezentacji  danych  zdeterminowany  jest  formatką  wprowadzania  danych,  użytą  do
definicji listy zarobkowej.
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Grupowe karty pracy

Grupowe  karty  pracy  umożliwiają  rejestrację  aktywności  pracowników  w obrębie  zleceń  (serwisowych,
produkcyjnych, itp.).

Każde  zlecenie  można  podzielić  na  kilka  podzleceń  i prowadzić  rejestrację  aktywności  pracowników  w ich
kontekście.  W przypadku,  gdy  jeden  pracownik  wykonuje  czynności  na  rzecz  różnych  podzleceń,  pracownik  ten
występuje na  liście  osób  każdego  z nich,  a prezentowane  dane  dotyczą  tylko  wybranego  podzlecenia  -  stanowi  to
zasadniczą różnicę w stosunku do osobowych kart pracy. 

Do rejestracji aktywności pracowników w ramach grupowych kart pracy można wykorzystywać wyłącznie formatki
jednoczynnościowe.

Uwaga! W zależności od ustawienia wartości parametru konfiguracyjnego o nazwie
CzyKontrolaRozliczeniaKartPracy, podczas zapisu danych kart pracy, kontrola rozliczenia karty pracy na liście płac
jest albo wykonywana albo pomijana.

Podstawowe słowniki modułu Karty pracy

Standardowe funkcje / operacje wybierane z menu umożliwiają zarządzanie zawartością słownika.

Jednostki miary

Słownik służy do definiowania jednostek miary.

 Słownik Jednostki miary

Każda jednostka miary jest opisana następującymi atrybutami:

o Skrót - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości 40 znaków,
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o Rodzaj  –  określający,  czy  pozycja  słownika  jest  fizyczną  jednostką  miary  typu  sztuka,  metr  bieżący  czy
opakowaniem.

Uwaga! Słownik jednostek miary jest słownikiem pochodzącym z obszaru Logistyka. W tym miejscu opisano
wyłącznie pola niezbędne do zdefiniowania kolejnych jednostek miary na potrzeby modułu Karty pracy.
W rzeczywistości obszar logistyki wprowadził szereg pojęć z tego punktu widzenia nieistotnych.

Grupy jednostek pracy

Grupa jednostek pracy grupuje podobne jednostki pracy w ramach większej spójnej grupy. 

Słownik grup jednostek pracy umożliwia zdefiniowanie wszelkiego rodzaju grup aktywności, które następnie mogą
podlegać rejestracji na kartach pracy.

Grupy jednostek pracy

Każda grupa jednostek pracy jest opisana następującymi atrybutami:

o Symbol,

o Nazwa.

Ekran definicji grupy jednostek pracy - Grupa
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Ekran definicji grupy jednostek pracy - Definicja

Aby założyć nową grupę jednostek pracy, należy:

Wybrać z menu Dane -> Dodaj. Pokaże się okno Grupa jednostek pracy - Dodawanie.

Ekran definicji jednostki pracy - Umowa

Wypełnić pola:

o Symbol -  pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości 180 znaków.

Nacisnąć przycisk Zapisz.

Przejść do zakładki Definicja.
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Ekran definicji jednostki pracy - Definicja

Aby skojarzyć wybraną jednostkę pracy z grupą jednostek pracy, wcisnąć przycisk Dodaj. 

Ze słownika Jednostek pracy wybrać odpowiednią pozycję i wcisnąć przycisk Wybierz.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Jednostki pracy

Jednostka pracy określa wykonywaną czynność (jest rozliczana: ilościowo / okres godzin / okres dni), typ wartości,
jednostkę miary, wartość oraz składnik stały tytuł.

Jednostki pracy definiowane są w słowniku Jednostki pracy.

Istnieje możliwość ograniczenia  uprawnień  do  słownika  Jednostki  pracy  za  pomocą  uprawnień  szczegółowych  dla
uprawnień o symbolach OGOLNE_JEDNOSTKAPRACY_MDF i PE_SL_JEDNPRACY_MDF.
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Słownik Jednostki pracy

Aby założyć nową jednostkę pracy, należy:

Wybrać z menu Dane -> Dodaj. Pokaże się okno Dodawanie jednostki pracy.

Ekran definicji jednostki pracy - Umowa

Wypełnić pola:
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o Symbol,

o Nazwa,

o Sposób rejestracji - wybrać z  listy  rozwijalnej.  Sposób  rejestracji  determinuje rozliczanie jednostki,  czy
jest to rozliczanie ilościowe, ilość godzin bądź ilość dni.

ilościowo,

okres godzin,

okres dni,

czas,

czas 24 godz.

o Norma  czasowa  –  tak  /  nie,  opcjonalnie  podać  normę  czasową.  Norma  czasowa  określa  czas
wykonywania jednostki pracy.

o (ggg:mm.ss)  – maska  do  wpisania  normy  czasowej  (jeśli  w  polu  <Norma  czasowa>  został  zaznaczony
checkbox)

o Typ  wartości  –  określa  sposób  wartościowania  jednostki  pracy,  określa,  skąd  będzie  wprowadzana
wartość  rozliczana,  czy  w polu  wartość,  czy  pobierana  ze  składnika  lub  też  wyliczana  innymi
algorytmami, do wyboru są następujące opcje:

wprowadzona w polu wartość,

reprezentowana przez składnik stały umowy o pracę,

wynikająca z siatki związanej z kategorią zaszeregowania,

określona innymi algorytmami,

o Wartość  -  wartość  jednostki  pracy,  pole istotne,  gdy  typ  wartości  wskazuje na  „wprowadzona  w polu
wartość”

o Składnik stały tytuł – wybór ze słownika, składnik stały wartościujący jednostkę pracy, pole istotne, gdy
typ wartości wskazuje na „reprezentowana przez składnik stały umowy o pracę”

Słownik Tytuł składnika stałego

o Jednostka  miary  -  wybór  ze  słownika  ,  jednostka  miary  określa  miarę  jednostek  pracy,  np.  godzina,
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waluta, sztuka.

o Człon analityki – pole pozwalające na określenie członu analityki.

o Przelicznik JP na JM – przelicznik jednej jednostki pracy na jednostkę magazynową usługi.

o Usługa fakturowania:  - tak / nie - czy usługa będzie fakturowana. W przypadku zaznaczenia  checkboxa,
należy wybrać ze słownika indeks artykułu.

Słownik Kartoteka indeksów

o Czy gwarancyjna - tak / nie - czy usługa jest gwarancyjna.

Nacisnąć przycisk Zapisz.

W przypadku, gdy wybrany został typ wartości: wynikająca z siatki związanej z kategorią zaszeregowania, uaktywni
się zakładka Definicja celem dodania kategorii zaszeregowania i przypisania im wartości.
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Ekran definicji jednostki pracy - Definicja

Aby dodać kategorię zaszeregowania, należy:

Wcisnąć przycisk Dodaj. 

Słownik Kategoria zaszeregowania

Ze słownika Kategorii zaszeregowania należy wybrać odpowiednią kategorię i wcisnąć przycisk Wybierz.

W polu Wartość należy podać wartość dla dodanej kategorii zaszeregowania.

Wcisnąć przycisk Zapisz.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Kody projektów

Kody projektów definiowane są w słowniku Kod projektu.

Słownik Kod projektu

Aby założyć nowy kod projektu, należy:

Wybrać z menu Dane -> Dodaj. Pokaże się okno Kod projektu - Dodawanie.

Dodawanie kodu projektu

Wpisać symbol, opis oraz człon analityki.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.
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Miejsca powstawania kosztów (MPK)

Miejsca powstawania kosztów definiowane są w słowniku Miejsca powstawania kosztów.

Słownik Miejsca powstawania kosztów

Aby założyć nowy MPK, należy:

Wybrać z menu Dane -> Dodaj. Pokaże się okno Miejsce powstawania kosztów - Dodawanie.

Dodawanie miejsca powstawania kosztów

Wpisać symbol i nazwę.

Wcisnąć przycisk Zapisz. Uaktywni się zakładka Definicja.
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Człony analityki FK

Za pomocą przycisku Zmień można zmodyfikować człon analityki FK.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Zlecenia

Słownik służy do podglądu zleceń.

 Słownik Zlecenia
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Uwaga! Słownik zleceń jest słownikiem definiowanym w obszarze Logistyka. W tym miejscu opisano wyłącznie pola
na potrzeby modułu Karty pracy. W rzeczywistości obszar logistyki wprowadził szereg pojęć z tego punktu widzenia
nieistotnych.

Kartoteka posiada wbudowany filtr.

Zlecenia - filtrowanie

Definiowanie szablonów list zarobkowych

Lista zarobkowa jest zbiorem kart pracy wielu pracowników z jednego miesiąca rozliczeniowego.

Szablon  listy  zarobkowej  określa  parametry  listy  zarobkowej,  czyli  źródło  finansowania,  przypisanie do  listy  płac,
nazwę, typ listy zarobkowej oraz rodzaj naliczania. Źródło finansowania decyduje o tym, czy będzie to lista zarobkowa
dla  osobowego  czy  bezosobowego  funduszu  płac,  czy  będzie to  osobowa czy  bezosobowa karta  pracy  oraz  określa
kolejność  zakładania  –  przed  czy  po  naliczeniu  listy  płac  (założenie  listy  zarobkowej  po  naliczeniu  listy  płac
determinuje  jej  procentowe  rozliczanie,  natomiast  przed  determinuje  jej  rozliczanie  kwotowe).  Szablony  list
zarobkowych przechowywane są w Kartotece szablonów list zarobkowych.

Aby zdefiniować szablon listy zarobkowej, należy:

W  Kartotece  dokumentów  zarobkowych  wybrać  z menu  Dane  ->  Dodaj.  Pokaże  się  okno  Dodanie  listy
zarobkowej.
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Dodanie listy zarobkowej

Wybrać przycisk    w polu "Szablon". Otworzy się okno Szablony list zarobkowych.

 Kartoteka szablonów list zarobkowych

Każda pozycja kartoteki opisana jest przez następujące atrybuty:

o Symbol – symbol definiowanego szablonu listy zarobkowej,

o Nazwa – nazwa definiowanego szablonu listy zarobkowej,

o Typ – określa, czy definiowany szablon dotyczy osobowych czy grupowych kart pracy,

o Źródło finansowania – określa, czy definiowany szablon dotyczy osobowego czy bezosobowego funduszu
płac,

o Lista  płac  –  określa  powiązanie  szablonu  listy  zarobkowej  z szablonem  listy  płac.  Powiązanie  to  jest
kluczowe dla naliczania płac lub rozliczania kosztów wynagrodzeń,

o Rodzaj  –  determinuje  sposób  tworzenia  wykazu  nazwisk  na  liście  zarobkowej.  Dla  list  zarobkowych
zakładanych  przed  naliczeniem  listy  płac,  wykaz  nazwisk  powstaje  w oparciu  o przekrój  struktury
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organizacyjnej  i struktury  zatrudnienia  przypisanej  odpowiedniemu  szablonowi  listy  płac.  Dla  list
zarobkowych  zakładanych  po  naliczeniu  listy  płac,  wykaz  nazwisk  jest  pobierany  wprost  z wykazu
nazwisk listy płac.

 Edycja szablonu listy zarobkowej – Grupa

Edycja szablonu listy zarobkowej – Definicja

Dodanie szablonu listy zarobkowej

Aby dodać szablon listy zarobkowej, należy:

W  Kartotece  szablonów  list  zarobkowych  wybrać  z menu  Dane  ->  Dodaj.  Pokaże  się  okno  Dodawanie
szablonu list zarobkowych.
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Edycja szablonu list zarobkowych

Z  listy  rozwijalnej  wybrać  źródło  finansowania  –  określa,  czy  definiowany  szablon  dotyczy  osobowego  czy
bezosobowego funduszu płac.

Ze słownika wybrać szablon listy płac.

Słownik Definicje szablonów list płac

Wpisać symbol oraz nazwę szablonu.

Z listy rozwijalnej Typ  wybrać typ listy zarobkowej - określa, czy definiowany szablon dotyczy osobowych czy
grupowych kart pracy.

Z listy rozwijalnej Rodzaj wybrać rodzaj listy zarobkowej - determinuje sposób tworzenia wykazu nazwisk na
liście zarobkowej.  Dla  list  zarobkowych  zakładanych  przed  naliczeniem  listy  płac,  wykaz  nazwisk  powstaje
w oparciu  o przekrój  struktury  organizacyjnej  i struktury  zatrudnienia  przypisanej  odpowiedniemu
szablonowi listy płac. Dla list zarobkowych zakładanych po naliczeniu listy płac, wykaz nazwisk jest pobierany
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wprost z wykazu nazwisk listy płac.

Nacisnąć przycisk Zapisz, co spowoduje uaktywnienie zakładki Definicja.

Kartoteka szablonów list zarobkowych – Dodawanie (Definicja)

Nacisnąć przycisk Dodaj, aby dodać odpowiednią formatkę kart pracy (lub kilka formatek).

Wybrać formatkę i wcisnąć przycisk Wybierz.

Słownik Formatka kart pracy

Wybrać formatkę, która ma być domyślna i wcisnąć przycisk Domyślna.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Dodany szablon listy zarobkowej jest ustawiony domyślnie jako „aktywny”.
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Edycja szablonu listy zarobkowej

Aby edytować szablon listy zarobkowej, należy:

W Kartotece szablonów list zarobkowych wybrać szablon, który ma zostać poprawiony.

Wybrać z menu Dane -> Popraw. Pokaże się okno Poprawianie szablonu list zarobkowych.

Wprowadzić zmiany na zakładce Grupa.

Zmienić (dodać / usunąć) przypisane formatki kart pracy na zakładce Definicja.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Usunięcie szablonu listy zarobkowej

Aby usunąć szablon listy zarobkowej, należy:

W Kartotece szablonów list zarobkowych wybrać szablon, który ma zostać usunięty.

Wybrać z menu Dane -> Usuń. Pokaże się pytanie dotyczące potwierdzenia decyzji.

Usuwanie

Nacisnąć przycisk Tak.

Usunięty szablon listy zarobkowej otrzymuje status Nieaktywny.

Aktywacja szablonu listy zarobkowej

Aby aktywować nieaktywny szablon listy zarobkowej, należy:

W  Kartotece  szablonów  list  zarobkowych  wybrać  z menu  Widok  ->  Nieaktywne.  Pokaże  się  lista
nieaktywnych szablonów.

Wybrać szablon, który ma zostać uaktywniony.

Wybrać z menu Operacje -> Zmień status. Pokaże się pytanie dotyczące potwierdzenia decyzji.

Zmiana statusu

Nacisnąć przycisk Tak.

Obsługa kartoteki dokumentów zarobkowych

Kartoteka  dokumentów zarobkowych  zawiera  listy  zarobkowe zdefiniowane według  odpowiednich  formatek  kart
pracy.

Lista zarobkowa jest zbiorem kart pracy  wielu  pracowników z jednego  miesiąca  rozliczeniowego.  W zależności  od
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potrzeb, listy zarobkowe stanowią podstawę naliczenia  płac  (np.  akordy)  lub  rozliczenia  kosztów płac  -  wymusza  to
istnienie związku pomiędzy listą zarobkową a listą płac.

Powiązanie listy zarobkowej z listą płac odbywa się etapowo:

Utworzenie definicji szablonu listy zarobkowej,

Dodanie listy zarobkowej, ustalenie miesiąca rozliczeniowego (rok i miesiąc kosztów) dla listy zarobkowej,

Sprawdzenie bądź modyfikacja karty pracy dla każdego pracownika, 

Zapisanie karty pracy dla każdego pracownika.

Uwaga! Niezapisanie karty pracy pracownika, spowoduje nie zaciągnięcie jednostek pracy na listę płac.

Opcjonalnie zatwierdzenie karty pracy,

Utworzenie listy płac.  W przypadku utworzenia listy płac przed założeniem kart pracy, należy listę przeliczyć,
aby pobrać jednostki pracy z kart pracy na listę.

Karty pracy nie można modyfikować, jeśli na listę płac zostały zaciągnięte jednostki pracy  z  kart  pracy.  Kontrola  jest
pomijana  w przypadku  kart,  które zostały  założone po  zaciągnięciu  danych  na  listę płac  lub  gdy  dane  na  listę  płac
zostały  zaciągnięte, zanim karty prac pracowników zostały zapisane.

Listy zarobkowe są prezentowane w Kartotece dokumentów zarobkowych.

Uwaga! System umożliwia dodawanie tych samych pracowników do różnych kart grupowych w obrębie tej samej
listy zarobkowej.

Aby rozpocząć pracę w module Karty pracy, należy:

Wywołać  z menu  systemu  pozycję  o nazwie  Karty  Pracy.  Otworzy  się  okno  Kartoteka  dokumentów
zarobkowych.
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Listy zarobkowe

Każda lista zarobkowa opisana jest następującymi atrybutami:

o Numer - pole tekstowe o długości 20 znaków,

o Nazwa listy  - pole tekstowe o długości 80 znaków,

o Rok kosztów,

o Miesiąc kosztów,

o Stan - NOWA, PRZYGOTOWYWANA, ZAMKNIĘTA, ZATWIERDZONA,

o Szablon - szablon list zarobkowych,

o Jednostka,

o Grupa zatrudnienia,

o Źródło finansowania - (FO lub FB).

Lista zarobkowa zawierająca grupowe karty pracy

Wykaz osób listy zarobkowej

Po  wybraniu  opcji  Operacje  ->  Ewidencjowanie  czynności  z menu  okna  Kartoteki  dokumentów  zarobkowych,
pojawi się okno zawierające listę grupowych kart pracy.
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Wykaz grupowych kart pracy

Funkcje związane z wykazem osób zarejestrowanych w danej grupowej karcie pracy  dostępne są  po  uruchomieniu
opcji Dane -> Otwórz kartę pracy, dostępnej z menu okna zawierającego wykaz grupowych kart pracy.

Wykaz osób na grupowej karcie pracy

Ewidencja aktywności 

Okno działa w kontekście wybranej osoby przypisanej do wybranej grupowej karty pracy i pojawia się po wybraniu z
menu  opcji  Dane  ->  Wykaz  czynności  pracownika.  Okno  to  umożliwia  rejestrację  aktywności  osoby  i  prezentuje
kolumny zależne od domyślnej formatki czasu pracy przypisanej do szablonu listy zarobkowej.
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 Ewidencja aktywności

Szczegółowe informacje na temat ewidencji aktywności osoby przypisanej do  grupowej  karty  pracy  znajdują  się w
rozdziale Rejestracja aktywności osoby.

Lista zarobkowa zawierająca osobowe karty pracy

Wykaz osób listy zarobkowej

Funkcje  związane  z Wykazem  osób  listy  zarobkowej  dostępne  są  po  uruchomieniu  opcji  Operacje  ->
Ewidencjowanie czynności, dostępnej z menu okna Kartoteki dokumentów zarobkowych.

Wykaz osób listy zarobkowej - funduszu osobowego



746 Karty pracy

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Wykaz osób listy zarobkowej - funduszu bezosobowego

Ewidencja aktywności

Okno działa w kontekście wybranej osoby przypisanej do listy  zarobkowej  i pojawia  się po  wybraniu  z  menu  opcji
Dane -> Wykaz czynności pracownika. Okno to umożliwia rejestrację aktywności osoby i prezentuje kolumny zależne
od domyślnej formatki czasu pracy przypisanej do szablonu listy zarobkowej.

Ewidencja aktywności
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Szczegółowe  informacje  na  temat  ewidencji  aktywności  osoby  przypisanej  do  listy  zarobkowej  znajdują  się  w
rozdziale Rejestracja aktywności osoby .

Dodanie listy zarobkowej

Aby dodać listę zarobkową, należy:

W  Kartotece  dokumentów  zarobkowych  wybrać  z menu  Dane  ->  Dodaj.  Pokaże  się  okno  Dodanie  listy
zarobkowej.

Dodanie listy zarobkowej

Ze słownika Szablon wybrać wcześniej zdefiniowany szablon listy zarobkowej.

Wpisać nazwę listy zarobkowej, numer, rok kosztów oraz miesiąc kosztów.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Edycja nagłówka listy zarobkowej

Aby edytować nagłówek listy zarobkowej, należy:

W Kartotece dokumentów zarobkowych wybrać listę zarobkową, która ma zostać poprawiona.

Wybrać z menu Dane -> Popraw. Pokaże się okno Poprawianie listy zarobkowej.

Kartoteka dokumentów zarobkowych – Edycja
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Wprowadzić zmiany. Zmiana szablonu jest niemożliwa.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Dodanie pracownika do listy zarobkowej

Aby dodać pracownika do listy zarobkowej, należy:

W Kartotece  dokumentów  zarobkowych  wybrać  aktualną  (niezatwierdzoną)  listę zarobkową,  do  której  ma
zostać dodany pracownik.

Dwukrotnie  kliknąć  myszą  na  wybranej  liście  lub  z  menu  wybrać  pozycję  Operacje  ->  Ewidencjonowanie
czynności. Pokaże się okno zatytułowane adekwatnie do formatki karty pracy, według której utworzono listę
zarobkową,  zawierające  listę  dodanych  pracowników  w  przypadku  osobowych  kart  pracy,  w  przypadku
grupowych kart pracy, listę zdefiniowanych grupowych kart pracy.

Pracownicy przypisani do listy zarobkowej – karta pracy osobowa

Wykaz grupowych kart pracy

W przypadku  grupowych  kart  pracy,  aby  wyświetlić  listę  osób  zarejestrowanych  w  danej  grupowej  karcie
pracy, należy wybrać z menu okna zawierającego wykaz grupowych kart pracy pozycję Dane -> Otwórz kartę
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pracy.

Pracownicy przypisani do listy zarobkowej – grupowa karta pracy

Nacisnąć przycisk Dodanie pracownika  . Pokaże się okno Lista etatów.

 Lista etatów

Wybrać pracownika z listy i nacisnąć przycisk Wybierz.
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Usunięcie pracownika z listy zarobkowej

Aby usunąć pracownika z listy zarobkowej, należy:

W  Kartotece  dokumentów  zarobkowych  wybrać  aktualną  (niezatwierdzoną)  listę  zarobkową,  z której  ma
zostać usunięty pracownik.

Wybrać pracownika / współpracownika, przeznaczonego do usunięcia.

Wcisnąć przycisk Usunięcie pracownika . Pokaże się pytanie dotyczące potwierdzenia decyzji.

Usuwanie

Nacisnąć przycisk Tak.

Usunięcie listy zarobkowej

Aby usunąć listę zarobkową, należy:

W Kartotece dokumentów zarobkowych wybrać listę zarobkową, który ma zostać usunięta.

Wybrać z menu Dane -> Usuń. Pokaże się pytanie dotyczące potwierdzenia decyzji.

Usuwanie

Nacisnąć przycisk Tak.

Zamknięcie listy zarobkowej

Aby zamknąć listę zarobkową, należy:

W Kartotece dokumentów zarobkowych wybrać listę zarobkową, który ma zostać zamknięta.

Wybrać z menu Operacje -> Zamknięcie listy zarobkowej. Stan listy zostanie zmieniony na ZAMKNIĘTA.

Otwarcie zamkniętej listy zarobkowej

Aby otworzyć zamkniętą listę zarobkową, należy:

W Kartotece dokumentów zarobkowych wybrać zamkniętą listę zarobkową.

Wybrać  z menu  Operacje  ->  Otwarcie  listy  zarobkowej.  Stan  listy  zostanie  zmieniony  na
PRZYGOTOWYWANA.
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Grupowe dodanie pracowników do listy zarobkowej

Aby dodać grupę pracowników do listy zarobkowej, należy:

W Kartotece  dokumentów  zarobkowych  wybrać  aktualną  (niezatwierdzoną)  listę zarobkową,  do  której  ma
zostać dodana grupa pracowników.

Dwukrotnie kliknąć  myszą  na  wybranej  liście.  Pokaże się okno  zatytułowane adekwatnie do  formatki  karty
pracy,  według  której  utworzono  listę  zarobkową,  zawierające  listę  dodanych  pracowników  w  przypadku
osobowych kart pracy, w przypadku grupowych kart pracy, listę zdefiniowanych grupowych kart pracy.

 Pracownicy przypisani do listy zarobkowej

Wykaz grupowych kart pracy

W przypadku  grupowych  kart  pracy,  aby  wyświetlić  listę  osób  zarejestrowanych  w  danej  grupowej  karcie
pracy, należy wybrać z menu okna zawierającego wykaz grupowych kart pracy pozycję Dane -> Otwórz kartę
pracy.
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 Pracownicy przypisani do listy zarobkowej – grupowa karta pracy

Wcisnąć przycisk Dodanie grupowe pracowników . Pokaże się okno Grupowe dodanie pracowników.

Grupowe dodanie pracowników

Wybrać ze słownika odpowiednie stanowisko.

Wybrać ze słownika odpowiednią jednostkę.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Grupowe usunięcie pracowników z listy zarobkowej

Aby usunąć grupę pracowników z listy zarobkowej, należy:

W  Kartotece  dokumentów  zarobkowych  wybrać  aktualną  (niezatwierdzoną)  listę  zarobkową,  z której  ma
zostać usunięta grupa pracowników.

Wyświetlić listę pracowników.

Wcisnąć przycisk Usunięcie grupowe pracowników  . Pokaże się okno Grupowe usunięcie pracowników.
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 Grupowe usunięcie pracowników

Wybrać ze słownika odpowiednie stanowisko.

Wybrać ze słownika odpowiednią jednostkę.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Zatwierdzenie listy zarobkowej

Zatwierdzić można jedynie zamkniętą listę zarobkową. 

Aby zatwierdzić listę zarobkową, należy:

W  Kartotece  dokumentów  zarobkowych  wybrać  listę  zarobkową  o  statusie  Zamknięta,  która  ma  zostać
zatwierdzona.

Wybrać  z menu  Operacje  ->  Zatwierdzenie  listy  zarobkowej.  Pokaże  się  pytanie  dotyczące  potwierdzenia
decyzji.

Zatwierdzanie listy zarobkowej

Nacisnąć przycisk Tak.

Po zatwierdzeniu listy zarobkowej nie jest już możliwe jej ponowne otwarcie.

Obsługa kart pracy

o Formatki kart pracy

o Grupowe karty pracy

o Rejestracja aktywności osoby

o Edycja / poprawianie czynności

o Usuwanie czynności

o Zatwierdzenie karty pracy pracownika

o Anulowanie zatwierdzenia karty pracy pracownika
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Formatki kart pracy

Formatki  kart  pracy  stanowią  o elastyczności  modułu  Karty  pracy.  Determinując  sposób  wprowadzania  danych,
pozwalają jednocześnie na dostosowanie systemu do potrzeb konkretnego klienta.

Formatki  kart  pracy  są  częścią  definicji  szablonu  listy  zarobkowej.  Obecnie  w  aplikacji  zaimplementowane  są
następujące formatki kart pracy:

o jednoczynnościowa ze zleceniem (f1),

o jednoczynnościowa osobowa (f2),

o jednoczynnościowa z kodem projektu (f4),

o wieloczynnościowa typu arkusz (f3),

o wieloczynnościowa typu arkusz 2 (f6),

o wieloczynnościowa typu arkusz 3 (f7),

o wieloczynnościowa  typu  arkusz  3a  (f13)  –  zmodyfikowana  wersja  formatki  wieloczynnościowej  typu
arkusz 3,

o wieloczynnościowa typu arkusz 3b (f14),

o jednoczynnościowa z rejestracją pracy sprzętu (f10).

Uwaga! Na arkuszach kart pracy formatek wieloczynnościowych: Arkusz 3, Arkusz 3a, Arkusz 3b oraz Karta czasu
pracy – rozliczenie (F12) umożliwiono ustawienie kolorów komórek (koloru tła oraz tekstu) w parametrze
konfiguracyjnym o nazwie KonfigKartPracy.

 W module Karty  pracy  znajdują  się definicje formatek  niezwiązanych  bezpośrednio  z kartami  pracy.  Formatki  te
wykorzystywane są przez inne moduły, z którymi moduł Karty pracy jest zintegrowany:

o Zlecenia  (f5)  -  formatka  wykorzystywana  do  prezentacji  danych  rejestrowanych  w module  zleceń
logistycznych,

o Karty  pracy  z karty  drogowej  (f8)  -  formatka  wykorzystywana  do  prezentacji  danych  rejestrowanych
w module Transport,

o Karty  pracy  sprzętu  (f9)  -  formatka  wykorzystywana  do  prezentacji  danych  rejestrowanych  w module
Transport.

Uwaga! Dostępność pól do edycji na poszczególnych formatkach kart pracy uzależniona jest od rodzaju
rejestrowanej aktywności osoby (wybranej jednostki pracy).
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Formatka jednoczynnościowa osobowa (f2)

Podstawowa  formatka,  umożliwiająca  rejestrację  pojedynczo  wykonanych  aktywności  w kontekście  wybranego
pracownika. Jest to najprostsza formatka, nienawiązująca do rozliczania kosztów na zlecenia lub projekty.

Formatka jednoczynnościowa osobowa

Każda aktywność jest opisana następującymi atrybutami:

o Jednostka pracy - rodzaj wykonanej aktywności. Wartości są krotkami słownika jednostek pracy,

o Data – data wystąpienia aktywności,

o Ilość jednostek pracy – ilość jednostek miary. Jednostka miary jest określona w definicji jednostki pracy,

o Czas  wykonania  –  pole ma znaczenie,  gdy  wybrana  jednostka  pracy  ma zdefiniowane  normy  czasowe.
Wartości wprowadzone w tym polu mogą służyć do wyliczania normatywów, premii, itp.,

o Wartość indywidualna – gdy typ wartości jednostki pracy jest ustalony na „wartość wprowadzona w polu
wartość”, pole to może służyć do indywidualnego określenia wartości wprowadzanej aktywności,

o MPK  –  miejsce  powstawania  kosztów,  domyślnie  jest  przyjmowana  wartość  MPK  przypisana  do
najbliższej struktury organizacyjnej. Gdy ta wartość nie jest ustalona, należy ją wprowadzić,

o Opis - słowny opis, zastosowanie pola zależy od użytkownika,

o Koszt– pole wypełniane podczas wyliczenia listy płac,

o Nr listy płac – pole wypełniane podczas wyliczenia listy płac.

Formatka jednoczynnościowa ze zleceniem (f1)

Formatka  umożliwiająca  rejestrację  pojedynczo  wykonanych  aktywności  w kontekście  wybranego  pracownika.
Zasadniczą  różnicą  w stosunku  do  formatki  jednoczynnościowej  osobowej  jest  możliwość  wprowadzenia  informacji
dotyczącej  zlecenia,  na  rzecz  którego  wykonywana jest  czynność,  przy  czym  zlecenie jest  pełnoprawnym  zleceniem
z modułu Logistyka.
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Formatka jednoczynnościowa ze zleceniem

Każda aktywność jest opisana następującymi atrybutami:

o Jednostka pracy - rodzaj wykonanej aktywności. Wartości są krotkami słownika jednostek pracy,

o Data – data wystąpienia aktywności,

o Ilość (liczba) – liczba jednostek miary. Jednostka miary jest określona w definicji jednostki pracy,

o Czas  wykonania  –  pole ma znaczenie,  gdy  wybrana  jednostka  pracy  ma zdefiniowane  normy  czasowe.
Wartości wprowadzone w tym polu mogą służyć do wyliczania normatywów, premii, itp.,

o Wartość indywidualna – gdy typ wartości jednostki pracy jest ustalony na „wartość wprowadzona w polu
wartość”, pole to może służyć do indywidualnego określenia wartości wprowadzanej aktywności,

o MPK  –  miejsce  powstawania  kosztów,  domyślnie  jest  przyjmowana  wartość  MPK  przypisana  do
najbliższej struktury organizacyjnej. Gdy ta wartość nie jest ustalona, należy ją wprowadzić,

o Zlecenie  –  służy  do  powiązania  wykonanej  czynności  ze  zleceniem  modułu  Logistyka.  Umożliwia
rejestrację  kosztów  pracy  z dokładnością  do  zlecenia.  Zlecenie  wybierane  jest  ze  słownika  lub  numer
zlecenia wprowadzany jest ręcznie,



757Karty pracy

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Kartoteka Zlecenia

o Koszt – pole wypełniane podczas wyliczenia listy płac,

o Nr listy płac - pole wypełniane podczas wyliczenia listy płac.

Formatka jednoczynnościowa z kodem projektu (f4)

Formatka  umożliwiająca  rejestrację  pojedynczo  wykonanych  aktywności  w kontekście  wybranego  pracownika.
Zasadniczą różnicą w stosunku do  formatki  jednoczynnościowej  jest  możliwość  wprowadzenia  informacji  dotyczącej
kodu projektu, na rzecz którego wykonywana jest czynność.
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Formatka jednoczynnościowa z kodem projektu

Każda aktywność jest opisana następującymi atrybutami:

o Jednostka pracy - rodzaj wykonanej aktywności. Wartości są krotkami słownika jednostek pracy,

o Data – data wystąpienia aktywności,

o Ilość (rh) – ilość jednostek miary. Jednostka miary jest określona w definicji jednostki pracy,

o Nr  zlecenia  –  służy  do  powiązania  wykonanej  czynności  z projektami.  Umożliwia  rejestrację  kosztów
pracy z dokładnością do projektu,

Kartoteka Kod projektu

o MPK  –  miejsce  powstawania  kosztów,  domyślnie  jest  przyjmowana  wartość  MPK  przypisana  do
najbliższej struktury organizacyjnej. Gdy ta wartość nie jest ustalona, należy ją wprowadzić,

o Opis – opcjonalny opis czynności,

o Koszt – pole wypełniane podczas wyliczenia listy płac,

o Nr listy płac - pole wypełniane podczas wyliczenia listy płac.
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Formatka jednoczynnościowa z rejestracją pracy sprzętu (f10)

Formatka  umożliwiająca  rejestrację  pojedynczo  wykonanych  aktywności  w kontekście  wybranego  pracownika,
zlecenia oraz wykorzystanego sprzętu.

Formatka jednoczynnościowa z rejestracją pracy sprzętu

Każda aktywność jest opisana następującymi atrybutami:

o Data rejestracji – data rejestracji aktywności,

o Symbol rodz. wyk. pracy - rodzaj wykonanej aktywności. Wartości są krotkami słownika jednostek prac,

o Nazwa rodz. wyk. pracy - nazwa jednostki pracy,

o Data – data wystąpienia aktywności,

o Godzina od: - godzina rozpoczęcia pracy,

o Godzina do: - godzina zakończenia pracy,

o Czas  pracy  -  wyliczany  automatycznie na  podstawie wprowadzonych  godzin  rozpoczęcia  i  zakończenia
pracy,

o MPK  –  miejsce  powstawania  kosztów,  domyślnie  jest  przyjmowana  wartość  MPK  przypisana  do
najbliższej struktury organizacyjnej. Gdy ta wartość nie jest ustalona, należy ją wprowadzić,

o Zlecenie  –  służy  do  powiązania  wykonanej  czynności  ze  zleceniem  modułu  Logistyka.  Umożliwia
rejestrację  kosztów  pracy  z dokładnością  do  zlecenia.  Zlecenie  wybierane  jest  ze  słownika  lub  numer
zlecenia wprowadzany jest ręcznie.
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Kartoteka Zlecenia umów sprzedaży

o nazwa sprzętu – wybór ze słownika.

Kartoteka Sprzęt
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Formatka wieloczynnościowa typu arkusz (f3)

Formatka  służy  do  wprowadzania  sum  z miesiąca,  w podziale  na  jednostki  pracy  dla  wielu  osób.  Nie  ma  w niej
miejsca  na  przypisanie  do  zleceń  lub  projektów.  Prezentuje  wszystkie  aktywne  jednostki  pracy  ze  słownika,
w kolejności alfabetycznej.

Formatka wieloczynnościowa typu arkusz

Szczegółowe  informacje  na  temat  dodawania  /  usuwania  pojedynczych  osób  i  grup  osób  do  listy  pracowników
znajdują się w rozdziale Obsługa kartoteki dokumentów zarobkowych.

Formatka wieloczynnościowa typu arkusz 2 (f6)

Formatka  służy  do  rejestracji  dziennego  czasu  pracy  dla  wielu  pracowników.  Wprowadza  dodatkowy  podział
rejestrowanych aktywności na dwie definiowalne grupy:

o Aktywności  związane  z czasem  pracy  –  grupa  jednostek  pracy,  pozwalająca  na  rejestrację  informacji
o łącznym dziennym czasie pracy pracownika. Chodzi o jednostki typu czas pracy, czas pracy nadgodzin 50%
, 100%, czas pracy w godzinach nocnych, czas pracy w niedzielę i święta, itp.,

o Aktywności związane z rodzajem usług – grupa jednostek pracy pozwalająca na przypisanie łącznego czasu
pracy  poszczególnym  rodzajom  usług.  Możliwe  jest  stworzenie  kilku  grup  aktywności  związanych
z rodzajem usług.

Po  wybraniu  rejestracji  na  arkuszu  typu  2,  pojawia  się ekran,  gdzie  można  wybrać  grupę  jednostek  pracy,  która
determinuje prezentowane aktywności rodzaju usług oraz datę rejestracji aktywności.
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Formatka wieloczynnościowa typu arkusz 2. Lista dni w miesiącu

Zatwierdzenie  wyboru  daty  podwójnym  kliknięciem  powoduje  otwarcie  ekranu  umożliwiającego  rejestrację
aktywności.

Stałymi elementami formatki są kolumny:

o Struktura zatrudnienia – stanowisko, na którym jest zatrudniony pracownik,

o Nazwisko i imię,

o Numer akt,

o Od – planowana godzina rozpoczęcia pracy, wartość jest pobierana z kalendarza pracy,

o Do – planowana godzina zakończenia pracy, wartość jest pobierana z kalendarza pracy,

o Ilość godzin – liczba godzin pracy w dniu, wynikająca z kalendarza pracy,

o Ilość  godzin  nocnych  -  liczba  nocnych  godzin  pracy  wynikająca  z kalendarza  pracy.  Zakres  godzin
traktowanych  jako  nocne  definiuje  się  w parametrze  konfiguracyjnym  modułu  Personel,  o nazwie
„GodzinyNocne”,

o Ilość godzin w dni świąteczne - liczba godzin przepracowanych w dni świąteczne,

o Symbol  absencji  –  jeśli  w module  Kadry  zarejestrowano  absencję  pracownika,  to  w tej  kolumnie  jest
prezentowany symbol absencji.

Pozostałe kolumny to jednostki pracy zdefiniowane jako aktywności związane z czasem pracy lub z rodzajem usług.
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 Formatka wieloczynnościowa typu arkusz  2. Ekran rejestracji aktywności

Istotną cechą formatki jest to, że automatycznie wypełnia  się wartościami  przyjętymi  z kalendarza  pracy  zarówno
w kolumnach odpowiadających  za  planowany,  jak  i wykonany  czas  pracy.  Użytkownik  wprowadza  tylko  odstępstwa
od planu i podział czasów pracy na rodzaje usług.

Szczegółowe  informacje  na  temat  dodawania/usuwania  pojedynczych  osób  i  grup  osób  do  listy  pracowników
znajdują się w rozdziale Obsługa kartoteki dokumentów zarobkowych.

Formatka wieloczynnościowa typu arkusz 3 (f7)

Formatka służy do rejestracji czasu pracy wybranego pracownika, w ujęciu miesięcznym, z rozbiciem procentowym
na miejsce powstawania kosztów (MPK). 

Istotną cechą formatki jest to, że automatycznie wypełnia  się wartościami  przyjętymi  z kalendarza  pracy  zarówno
w kolumnach odpowiadających za planowany,  jak  i wykonany  czas  pracy  oraz  planowane rozbicie kosztów na  MPK.
Użytkownik wprowadza tylko odstępstwa od planu.

Uwaga! Umożliwiono zdefiniowanie układu kolumn dla tabeli formatki kart pracy Arkusz 3, który zostanie
zapisany dla wszystkich pracowników, z zachowaniem możliwości indywidualnego ustawienia układu dla
poszczególnych etatów. W tym celu wykorzystano mechanizm definiowanych raportów. Zapamiętanie
zdefiniowanego układu kolumn polega na wywołaniu odpowiedniego raportu definiowanego dla zaznaczonych
etatów.
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Formatka wieloczynnościowa typu arkusz 3

Stałymi elementami formatki są kolumny:

o Dzień – data,

o Godz.  Pracy  –  planowane godziny  rozpoczęcia  i zakończenia  pracy,  wartości  pobierane  są  z kalendarza
pracy,

o Il. godzin Plan – liczba godzin pracy w dniu wynikająca z kalendarza pracy,

o Il. godz. Wyk – liczba wykonanych godzin pracy, domyślnie przyjmowana wartość pochodzi z planu,

o Godz.  noc.  Plan  –  liczba  nocnych  godzin  pracy  w wynikająca  z kalendarza  pracy.  Zakres  godzin
traktowanych  jako  nocne  definiuje  się  w parametrze  konfiguracyjnym  modułu  Personel,  o nazwie
„GodzinyNocne”,

o Godz.  noc.  Wyk.  –  liczba  wykonanych  godzin  nocnych,  domyślnie  przyjmowana  wartość  pochodzi
z planu,

o Godz.  z dopł.  50%  –  liczba  godzin  z dopłatą  50%,  kolumna wyliczana  automatycznie  wg  wzoru:  x  =  il.
godz. plan – (il. godz. wyk. + godz. z dopł. 100%), przy wyniku < 0 to x = 0,

o Godz. z dopł.  100% – liczba godzin z dopłatą 100%, wartość wprowadzana ręcznie. Wpływa na kolumnę
Godz. z dopł. 50%,

o Dyżur z dopł. 50% – liczba godzin dyżuru z dopłatą 50%,

o Dyżur z dopł. 100% – liczba godzin dyżuru z dopłatą 100%,

o Symbol absencji  –  jeśli  w module Kadry  zarejestrowano  absencję pracownikowi,  to  w tej  kolumnie jest
prezentowany symbol absencji,

o numer MPK – procent rozpisanych kosztów pracy na przypisany MPK,

o Suma - suma procentowa rozpisanych kosztów pracy na miejsca powstawania kosztów.

Pozostałe  kolumny  wynikają  z parametryzacji  systemu  i danych  zarejestrowanych  w kartotece  osobowej
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pracownika.

Karta pracy danego pracownika powinna zostać zapisana.

Formatka wieloczynnościowa typu arkusz 3a (f13)

Formatka służy do rejestracji czasu pracy wybranego pracownika, w ujęciu miesięcznym, z rozbiciem procentowym
na miejsce powstawania kosztów (MPK). 

Istotną cechą formatki jest to, że automatycznie wypełnia  się wartościami  przyjętymi  z kalendarza  pracy  zarówno
w kolumnach odpowiadających za planowany,  jak  i wykonany  czas  pracy  oraz  planowane rozbicie kosztów na  MPK.
Użytkownik wprowadza tylko odstępstwa od planu.

Uwaga! Umożliwiono zdefiniowanie układu kolumn dla tabeli formatki kart pracy Arkusz 3a, który zostanie
zapisany dla wszystkich pracowników, z zachowaniem możliwości indywidualnego ustawienia układu dla
poszczególnych etatów. W tym celu wykorzystano mechanizm definiowanych raportów. Zapamiętanie
zdefiniowanego układu kolumn polega na wywołaniu odpowiedniego raportu definiowanego dla zaznaczonych
etatów.

 Formatka wieloczynnościowa typu arkusz 3a

Stałymi elementami formatki są kolumny:

o Dzień – data,

o Godz.  Pracy  –  planowane godziny  rozpoczęcia  i zakończenia  pracy,  wartości  pobierane  są  z kalendarza
pracy,

o Il. godzin plan – liczba godzin pracy w dniu wynikająca z kalendarza pracy,

o Godz.  nocne  plan  –  liczba  nocnych  godzin  pracy  w wynikająca  z kalendarza  pracy.  Zakres  godzin
traktowanych  jako  nocne  definiuje  się  w parametrze  konfiguracyjnym  modułu  Personel,  o nazwie
„GodzinyNocne”,
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o Symbol absencji  –  jeśli  w module Kadry  zarejestrowano  absencję pracownikowi,  to  w tej  kolumnie jest
prezentowany symbol absencji,

o Il. godz. wyk. – liczba wykonanych godzin pracy, domyślnie przyjmowana wartość pochodzi z planu,

o Godz.  noc.  wyk.  –  liczba  wykonanych  godzin  nocnych,  domyślnie  przyjmowana  wartość  pochodzi
z planu,

o Godz.  z dopł.  50%  –  liczba  godzin  z dopłatą  50%,  kolumna wyliczana  automatycznie  wg  wzoru:  x  =  il.
godz. plan – (il. godz. wyk. + godz. z dopł. 100%), przy wyniku < 0 to x = 0,

o Godz. z dopł.  100% – liczba godzin z dopłatą 100%, wartość wprowadzana ręcznie. Wpływa na kolumnę
Godz. z dopł. 50%,

o Dyżur z dopł. 50% – liczba godzin dyżuru z dopłatą 50%,

o Dyżur z dopł. 100% – liczba godzin dyżuru z dopłatą 100%,

o Suma - suma procentowa rozpisanych kosztów pracy na miejsca powstawania kosztów.

Pozostałe  kolumny  wynikają  z parametryzacji  systemu  i danych  zarejestrowanych  w kartotece  osobowej
pracownika.

Istnieje  możliwość  zdefiniowania  dodatkowych  jednostek  pracy  wyliczanych  automatycznie  na  podstawie
zdefiniowanego okresu godzin rejestrowanych na formatce kart pracy typu Arkusz 3a.

Na  zakładce  „Arkusz  3a”  na  oknie  poprawiania  danych  parametru  konfiguracyjnego  KonfigKartPracy  modułu
Personel widnieje tabelka, w której zdefiniować można listę jednostek pracy wraz z zakresem godzin pozwalających na
automatyczne  wyznaczenie  wartości  danej  jednostki  pracy.  Wartości  jednostek  pracy  prezentowane  będą  w
dodatkowych  kolumnach  widocznych  na  formatce kart  pracy  typu  „Arkusz  3a”.  Etykietę  kolumny  stanowić  będzie
nazwa jednostki  pracy.  Jeżeli  zdefiniowany  zostanie  okres  godzin  dla  danej  jednostki,  wartość  jednostki  wyliczana
będzie automatycznie na podstawie zdefiniowanego okresu  godzin  oraz  wartości  wprowadzonej  w kolumnie „Godz.
pracy wykonane” na formatce kart pracy (każdorazowo po zmianie wartości  w  komórce tabelki).  Jeżeli  okres  godzin
nie  zostanie  zdefiniowany,  wartość  w  kolumnie  nie  będzie  automatycznie  wyliczana.  W  obydwu  przypadkach
zachowana zostanie możliwość
ręcznej modyfikacji wartości dodatkowej jednostki pracy.
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 Poprawianie parametru konfiguracyjnego KonfigKartPracy

Formatka wieloczynnościowa typu arkusz 3b (f14)

Formatka służy do ewidencji przepracowanego czasu zarejestrowanego poprzez odczyty RCP na kartach pracy. 

Uwaga! W tabeli formatki przechowywane są informacje o czasach pracy pracownika w danych dniach, wartości w
kolumnach zawierających w nazwie skrót RCP ustawiane są (przy braku odpowiednich danych w kartach pracy)
wartościami domyślnymi pochodzącymi z odczytów RCP wyliczonych dla wybranych grup czasów pracy RCP.
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 Formatka wieloczynnościowa typu arkusz 3b

Stałymi elementami formatki są kolumny:

o Dzień – data,

o Godz.  pracy  plan  –  planowane  godziny  rozpoczęcia  i zakończenia  pracy,  wartości  pobierane  są
z kalendarza pracy,

o Godz. pracy wykonane RCP – wykonane godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, wartości pobierane są
z RCP,

o Il. godz. Plan – liczba godzin pracy w dniu wynikająca z kalendarza pracy,

o Il. godz. wykonane RCP – liczba godzin pracy w dniu wynikająca z RCP,

o Godz.  nocne  plan  –  liczba  nocnych  godzin  pracy  w wynikająca  z kalendarza  pracy.  Zakres  godzin
traktowanych  jako  nocne  definiuje  się  w parametrze  konfiguracyjnym  modułu  Personel,  o nazwie
„GodzinyNocne”,

o Godz. nocne wykonane RCP – liczba nocnych godzin pracy w wynikająca z RCP,

o Godz. nadliczb. 50% RCP,

o Godz. nadliczb. 50%,

o Suma 50%,

o Godz. nadliczb. 100% RCP,

o Godz. nadliczb. 100%,

o Suma 100%,

o Godz. pracy w dni świąteczne,

o Symbol absencji  –  jeśli  w module Kadry  zarejestrowano  absencję pracownikowi,  to  w tej  kolumnie jest
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prezentowany symbol absencji,

o Suma - suma procentowa rozpisanych kosztów pracy.

Pozostałe  kolumny  wynikają  z parametryzacji  systemu  i danych  zarejestrowanych  w kartotece  osobowej
pracownika.

Grupowe karty pracy

Aby rejestrować aktywność pracownika w ramach grupowej karty pracy, należy najpierw zdefiniować grupową kartę
pracy w ramach wybranej listy zarobkowej.

Aby dodać grupową kartę pracy do listy zarobkowej, należy:

Z  menu  wybrać  opcję  Karty  pracy.  W  Kartotece  dokumentów  zarobkowych  wybrać  aktualną
(niezatwierdzoną) listę zarobkową, założoną na podstawie szablonu obsługującego grupowe karty pracy.

Dwukrotnie kliknąć  myszą  na  wybranej  liście.  Pokaże się okno  zawierające listę zdefiniowanych  grupowych
kart pracy.

 Wykaz grupowych kart pracy listy zarobkowej

Z menu wybrać opcję Dane -> Dodaj kartę pracy.
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Wykaz grupowych kart pracy

W polu Nr karty wpisać numer nowej grupowej karty pracy.

W polu Zlecenie wybrać ze słownika zlecenie, na potrzeby którego ma zostać założona grupowa karta pracy.

 Kartoteka Zlecenia

Wcisnąć przycisk .

Z menu wybrać opcję Dane -> Zamknij.

Nowo dodana karta pracy pokaże się na liście grupowych kart pracy listy zarobkowej.
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Uwaga! Do rejestracji aktywności pracowników w ramach grupowych kart pracy można wykorzystywać wyłącznie
formatki jednoczynnościowe.

Rejestracja aktywności osoby (ewidencja czynności)

Wypełniając  karty  pracy  można  korzystać  z kilku  zdefiniowanych  w systemie  formatek:  jedno-
i wieloczynnościowych.  Podczas  ewidencji  aktywności  pracownika  konieczne  jest  także  pobieranie  danych  ze
słowników.

Czynności pracownika / współpracownika można dodawać, poprawiać i usuwać.

Dodawanie czynności w ramach osobowej lub grupowej karty pracy przebiega analogicznie.

Aby rejestrować aktywność pracownika w karcie pracy, należy:

W  Kartotece  dokumentów  zarobkowych  wybrać  listę  zarobkową,  dla  której  mają  być  ewidencjonowane
czynności.

Wybrać  z menu  Operacje  ->  Ewidencjonowanie  czynności.  Pokaże  się  okno  zatytułowane  adekwatnie  do
formatki karty pracy, według której utworzono listę zarobkową,  zawierające listę dodanych  pracowników w
przypadku osobowych kart pracy, w przypadku grupowych kart  pracy,  listę zdefiniowanych  grupowych  kart
pracy.

W przypadku  grupowych  kart  pracy,  aby  wyświetlić  listę  osób  zarejestrowanych  w  danej  grupowej  karcie
pracy, należy wybrać z menu okna zawierającego wykaz grupowych kart pracy pozycję Dane -> Otwórz kartę
pracy.

Z menu wybrać opcję Dane -> Wykaz czynności pracownika.

Formatki jednoczynnościowe

W systemie zaimplementowano formatki jednoczynnościowe:

o jednoczynnościowa osobowa (f2),

o jednoczynnościowa ze zleceniem (f1),

o jednoczynnościowa z kodem projektu (f4),

o jednoczynnościowa z rejestracją pracy sprzętu (f10).

Formatka jednoczynnościowa osobowa (f2)

Aby rejestrować czynności pracownika na formatce jednoczynnościowej osobowej, należy:

Dwukrotnie kliknąć myszą na wybranej liście zarobkowej.

Podświetlić kartę pracy pracownika wchodzącą w skład wybranej listy zarobkowej/grupowej karty pracy.

Wybrać  z menu  Dane  ->  Wykaz  czynności  pracownika.  Pokaże  się  okno  zawierające  wykaz  czynności  dla
wybranego pracownika.
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 Okno Wykaz czynności

Wybrać z menu opcję Dane -> Dodaj. Pokaże się okno Dodawanie czynności.

Dodawanie czynności – formatka jednoczynnościowa osobowa

Wypełnić pola:

o Jednostka pracy - rodzaj wykonanej aktywności. Wartości są krotkami słownika jednostek pracy,

o Data – data wystąpienia aktywności,

o Ilość jednostek pracy – ilość jednostek miary. Jednostka miary jest określona w definicji jednostki pracy,
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o Czas wykonania – pole ma znaczenie, gdy wybrana jednostka pracy  ma zdefiniowane normy  czasowe.  
Wartości wprowadzone w tym polu mogą służyć do wyliczania normatywów, premii, itp.,

o Wartość  indywidualna  –  gdy  typ  wartości  jednostki  pracy  jest  ustalony  na  „wartość  wprowadzona
w polu wartość”, pole to może służyć do indywidualnego określenia wartości wprowadzanej aktywności,

o MPK  –  miejsce  powstawania  kosztów,  domyślnie  jest  przyjmowana  wartość  MPK  przypisana  do
najbliższej struktury organizacyjnej. Gdy ta wartość nie jest ustalona, należy ją wprowadzić,

Uwaga!  Parametr modułu Personel „CzyMPKStrOrgDomyslnymMPKKartPracy” określa, czy ustawiać MPK
jednostki org. jako domyślne MPK podczas rejestr. kart pracy.

 Parametr konfiguracyjny "CzyMPKStrOrgDomyslnymMPKKartPracy"

o Opis - słowny opis, zastosowanie pola zależy od użytkownika.

Wcisnąć  przycisk  Akceptuj  i dodaj,  jeśli  będzie  dodawana  kolejna  czynność  lub  Akceptuj,  jeśli  dodawanie
czynności ma zostać zakończone.

Formatka jednoczynnościowa ze zleceniem (f1)

Aby rejestrować czynności pracownika na formatce jednoczynnościowej ze zleceniem, należy:

Dwukrotnie kliknąć myszą na wybranej liście zarobkowej.

Podświetlić kartę pracy pracownika wchodzącą w skład wybranej listy zarobkowej / grupowej karty pracy.

Wybrać  z menu  Dane  ->  Wykaz  czynności  pracownika.  Pokaże  się  okno  zawierające  wykaz  czynności  dla
wybranego pracownika.

Jeżeli w szablonie listy zarobkowej dodano kilka rodzajów formatek, z menu Formatki  można  wybrać  rodzaj
formatki, na której będą wprowadzane czynności.
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Wykaz czynności – wybór formatki do rejestrowania aktywności osoby

Wybrać z menu opcję Dane -> Dodaj. Pokaże się okno Dodawanie czynności.

Dodawanie czynności – formatka jednoczynnościowa ze
zleceniem

Wypełnić pola:

o Jednostka pracy - rodzaj wykonanej aktywności. Wartości są krotkami słownika jednostek pracy,

o Data – data wystąpienia aktywności,
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o Ilość (liczba) – liczba jednostek miary. Jednostka miary jest określona w definicji jednostki pracy,

o Czas wykonania – pole ma znaczenie, gdy wybrana jednostka pracy  ma zdefiniowane normy  czasowe.  
Wartości wprowadzone w tym polu mogą służyć do wyliczania normatywów, premii, itp.,

o Wartość  indywidualna  –  gdy  typ  wartości  jednostki  pracy  jest  ustalony  na  „wartość  wprowadzona
w polu wartość”, pole to może służyć do indywidualnego określenia wartości wprowadzanej aktywności,

o MPK  –  miejsce  powstawania  kosztów,  domyślnie  jest  przyjmowana  wartość  MPK  przypisana  do
najbliższej struktury organizacyjnej. Gdy ta wartość nie jest ustalona, należy ją wprowadzić,

o Zlecenie  –  służy  do  powiązania  wykonanej  czynności  ze  zleceniem  modułu  Logistyka.  Umożliwia
rejestrację kosztów pracy  z dokładnością  do  zlecenia.  Zlecenie  wybierane  jest  ze  słownika  lub  numer
zlecenia wprowadzany jest ręcznie.

 Kartoteka Zlecenia

Wcisnąć  przycisk  Akceptuj  i dodaj,  jeśli  będzie  dodawana  kolejna  czynność  lub  Akceptuj,  jeśli  dodawanie
czynności ma zostać zakończone.

Formatka jednoczynnościowa z kodem projektu (f4)

Aby rejestrować czynności pracownika na formatce jednoczynnościowej z kodem projektu, należy:

Dwukrotnie kliknąć myszą na wybranej liście zarobkowej.

Podświetlić kartę pracy pracownika wchodzącą w skład wybranej listy zarobkowej / grupowej karty pracy.

Wybrać  z menu  Dane  ->  Wykaz  czynności  pracownika.  Pokaże  się  okno  zawierające  wykaz  czynności  dla
wybranego pracownika.

Jeżeli w szablonie listy zarobkowej dodano kilka rodzajów formatek, z menu Formatki  można  wybrać  rodzaj
formatki, na której będą wprowadzane czynności.
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Wykaz czynności – wybór formatki do rejestrowania aktywności osoby

Wybrać z menu opcję Dane -> Dodaj. Pokaże się okno Dodawanie czynności.

Dodawanie czynności – formatka jednoczynnościowa z kodem
projektu

Wypełnić pola:

o Jednostka pracy - rodzaj wykonanej aktywności. Wartości są krotkami słownika jednostek pracy,

o Data – data wystąpienia aktywności,
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o Ilość (rh) – ilość jednostek miary. Jednostka miary jest określona w definicji jednostki pracy,

o Nr  zlecenia  –  służy  do  powiązania  wykonanej  czynności  z projektami.  Umożliwia  rejestrację  kosztów
pracy z dokładnością do projektu,

Kartoteka Kod projektu

o MPK  –  miejsce  powstawania  kosztów,  domyślnie  jest  przyjmowana  wartość  MPK  przypisana  do
najbliższej struktury organizacyjnej. Gdy ta wartość nie jest ustalona, należy ją wprowadzić,

o Opis – opcjonalny opis czynności.

Wcisnąć  przycisk  Akceptuj  i dodaj,  jeśli  będzie  dodawana  kolejna  czynność  lub  Akceptuj,  jeśli  dodawanie
czynności ma zostać zakończone.

Formatka jednoczynnościowa z rejestracją pracy sprzętu (f10)

Aby rejestrować czynności pracownika na formatce jednoczynnościowej z rejestracją pracy sprzętu, należy:

Dwukrotnie kliknąć myszą na wybranej liście zarobkowej.

Podświetlić kartę pracy pracownika wchodzącą w skład wybranej listy zarobkowej / grupowej karty pracy.

Wybrać  z menu  Dane  ->  Wykaz  czynności  pracownika.  Pokaże  się  okno  zawierające  wykaz  czynności  dla
wybranego pracownika.

Jeżeli w szablonie listy zarobkowej dodano kilka rodzajów formatek, z menu Formatki  można  wybrać  rodzaj
formatki, na której będą wprowadzane czynności.
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Wykaz czynności – wybór formatki do rejestrowania aktywności osoby

Wybrać z menu opcję Dane -> Dodaj. Pokaże się okno Dodawanie czynności.

Dodawanie czynności – formatka jednoczynnościowa z rejestracją pracy sprzętu
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Wypełnić pola:

o Data rejestracji – data rejestracji aktywności,

o Symbol  rodz.  wyk.  pracy  -  rodzaj  wykonanej  aktywności.  Wartości  są  krotkami  słownika  jednostek
pracy,

o Nazwa rodz. wyk. pracy - nazwa jednostki pracy,

o Data – data wystąpienia aktywności,

o Godzina od: - godzina rozpoczęcia pracy,

o Godzina do: - godzina zakończenia pracy,

o Czas pracy -  wyliczany  automatycznie na  podstawie wprowadzonych  godzin  rozpoczęcia  i  zakończenia
pracy,

o MPK  –  miejsce  powstawania  kosztów,  domyślnie  jest  przyjmowana  wartość  MPK  przypisana  do
najbliższej struktury organizacyjnej. Gdy ta wartość nie jest ustalona, należy ją wprowadzić,

o Zlecenie  –  służy  do  powiązania  wykonanej  czynności  ze  zleceniem  modułu  Logistyka.  Umożliwia
rejestrację kosztów pracy z dokładnością do zlecenia,

Kartoteka Zlecenia umów sprzedaży

o nazwa sprzętu – wybór ze słownika,

o Stan licznika początkowy – należy wprowadzić stan licznika początkowy sprzętu,

o Stan licznika końcowy – należy wprowadzić stan licznika końcowy sprzętu.
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Kartoteka Sprzęt

Wcisnąć  przycisk  Akceptuj  i dodaj,  jeśli  będzie  dodawana  kolejna  czynność  lub  Akceptuj,  jeśli  dodawanie
czynności ma zostać zakończone.

Formatki typu arkusz

W systemie zaimplementowano następujące formatki typu arkusz:

o wieloczynnościowa typu arkusz (f3),

o wieloczynnościowa typu arkusz 2 (f6),

o wieloczynnościowa typu arkusz 3 (f7),

o wieloczynnościowa typu arkusz 3a (f13),

o wieloczynnościowa typu arkusz 3b (f14).

Formatka wieloczynnościowa typu arkusz

Aby rejestrować czynności pracownika na formatce wieloczynnościowej typu arkusz, należy:

Dwukrotnie kliknąć myszą na wybranej liście zarobkowej.

Podświetlić kartę pracy pracownika wchodzącą w skład wybranej listy zarobkowej.

Wprowadzić sumy miesięczne dla  wykonanych  jednostek  pracy,  wyszczególnionych  w kolejnych  kolumnach
arkusza.
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Wykaz czynności pracownika - formatka wieloczynnościowa typu arkusz

Formatka wieloczynnościowa typu arkusz 2

Aby rejestrować czynności pracownika na formatce wieloczynnościowej typu arkusz 2, należy:

Dwukrotnie kliknąć myszą na wybranej liście zarobkowej.

Wykaz dni

Podświetlić na liście pożądany dzień i otworzyć słownik Grupy jednostek pracy.
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Grupy jednostek pracy

Wybrać grupę jednostek pracy i wcisnąć przycisk Wybierz.

Wcisnąć  przycisk   Ewidencjonowanie  czynności  (ewentualnie  dwukrotnie  kliknąć  myszą  datę  wybraną
z listy dni miesiąca).

Wykaz czynności pracownika - formatka wieloczynnościowa typu arkusz 2

Na liście podświetlić dane pracownika.

Wprowadzić wartości dla wykonanych jednostek pracy, wyszczególnionych w kolejnych kolumnach arkusza.

Wcisnąć przycisk  Zapisz dane.

Formatka wieloczynnościowa typu arkusz 3

Aby rejestrować czynności pracownika na formatce wieloczynnościowej typu arkusz 3, należy:

Dwukrotnie kliknąć myszą na wybranej liście zarobkowej.

Dwukrotnie kliknąć myszą na nazwisku wybranego pracownika.

Wprowadzić wartości dla wykonanych jednostek  pracy,  wyszczególnionych  w kolejnych  kolumnach  arkusza,
w kolejnych dniach miesiąca.
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Wykaz czynności pracownika - formatka wieloczynnościowa typu arkusz 3

Wcisnąć przycisk  Zapisz dane.

Formatka wieloczynnościowa typu arkusz 3a

Aby rejestrować czynności pracownika na formatce wieloczynnościowej typu arkusz 3a, należy:

Dwukrotnie kliknąć myszą na wybranej liście zarobkowej.

Dwukrotnie kliknąć myszą na nazwisku wybranego pracownika.

Wprowadzić wartości dla wykonanych jednostek  pracy,  wyszczególnionych  w kolejnych  kolumnach  arkusza,
w kolejnych dniach miesiąca.
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Wykaz czynności pracownika - formatka wieloczynnościowa typu arkusz 3a

Wcisnąć przycisk  Zapisz dane.

Formatka wieloczynnościowa typu arkusz 3b

Aby rejestrować czynności pracownika na formatce wieloczynnościowej typu arkusz 3b, należy:

Dwukrotnie kliknąć myszą na wybranej liście zarobkowej.

Dwukrotnie kliknąć myszą na nazwisku wybranego pracownika.

Wprowadzić wartości dla wykonanych jednostek  pracy,  wyszczególnionych  w kolejnych  kolumnach  arkusza,
w kolejnych dniach miesiąca.
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Wykaz czynności pracownika - formatka wieloczynnościowa typu arkusz 3b

Wcisnąć przycisk  Zapisz dane.

Edycja / poprawianie czynności

Aby edytować / poprawić zewidencjonowane czynności pracownika w karcie pracy, należy:

W Kartotece dokumentów zarobkowych wybrać odpowiednią listę zarobkową.

Wybrać  z menu  Operacje  ->  Ewidencjonowanie  czynności.  Pokaże  się  okno  zatytułowane  adekwatnie  do
formatki karty pracy, według której utworzono listę zarobkową.

Dla czynności zdefiniowanych na formatkach jednoczynnościowych:

o Podświetlić  kartę  pracy  pracownika  wchodzącą  w skład  wybranej  listy  zarobkowej  /  grupowej  karty
pracy.

o Wybrać z menu Dane -> Wykaz czynności pracownika. Pokaże się okno zawierające wykaz czynności dla
wybranego pracownika.

o Podświetlić czynność, która ma zostać poprawiona.

o Wybrać z menu Dane -> Popraw.

o Poprawić dane.

o Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Dla czynności zdefiniowanych na formatkach typu arkusz / arkusz 3 / arkusz 3a:

o Podświetlić dane pracownika.

o Ustawić kursor w kolumnie opisanej nazwą jednostki pracy, która ma zostać poprawiona.
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o Poprawić dane.

o Zapisać dane.

Dla czynności zdefiniowanych na formatkach typu arkusz 2:

o Wybrać grupę jednostek pracy i datę, dla których mają być zmienione dane.

o Podświetlić dane pracownika.

o Ustawić kursor w kolumnie opisanej nazwą jednostki pracy, która ma zostać poprawiona.

o Poprawić dane.

o Zapisać dane.

Usuwanie czynności

Aby usunąć czynności pracownika w karcie pracy, należy:

W Kartotece dokumentów zarobkowych wybrać odpowiednią listę zarobkową.

Wybrać  z menu  Operacje  ->  Ewidencjonowanie  czynności.  Pokaże  się  okno  zatytułowane  adekwatnie  do
formatki karty pracy, według której utworzono listę zarobkową.

Dla czynności zdefiniowanych na formatkach jednoczynnościowych:

o Podświetlić  kartę  pracy  pracownika  wchodzącą  w skład  wybranej  listy  zarobkowej  /  grupowej  karty
pracy.

o Wybrać z menu Dane -> Wykaz czynności pracownika. Pokaże się okno zawierające wykaz czynności dla
wybranego pracownika.

o Podświetlić czynność, która ma zostać usunięta.

o Wybrać z menu Dane -> Usuń. Pokaże się pytanie dotyczące potwierdzenia decyzji.

Usuwanie

o Wcisnąć przycisk Tak.

Dla czynności zdefiniowanych na formatkach typu arkusz / arkusz 3 / arkusz 3a:

o Podświetlić dane pracownika.

o Ustawić kursor w kolumnie opisanej nazwą jednostki pracy, dla której dane mają zostać usunięte.

o Usunąć dane.

o Zapisać dane.

Dla czynności zdefiniowanych na formatkach typu arkusz 2:

o Wybrać grupę jednostek pracy i datę, dla których dane mają być usunięte.

o Podświetlić dane pracownika.

o Ustawić kursor w kolumnie opisanej nazwą jednostki pracy, dla której dane mają zostać usunięte.

o Usunąć dane.

o Zapisać dane.
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Zatwierdzenie karty pracy pracownika

Zatwierdzenie karty pracy pracownika jest możliwe tylko w przypadku karty pracy przygotowanej na bazie formatki
jednoczynnościowej  oraz  formatki  wieloczynnościowej  typu  arkusz  3  oraz  3a,  czyli  wszędzie tam,  gdzie karta  pracy
przygotowana jest dla jednej osoby, a nie grupy osób.

Aby zatwierdzić kartę pracy pracownika, należy:

W Kartotece dokumentów zarobkowych wybrać odpowiednią listę zarobkową.

Wybrać  z menu  Operacje  ->  Ewidencjonowanie  czynności.  Pokaże  się  okno  zatytułowane  adekwatnie  do
formatki karty pracy, według której utworzono listę zarobkową.

Podświetlić dane pracownika, którego karta pracy ma zostać zatwierdzona.

Wybrać z menu Operacje -> Zatwierdź kartę pracy. Pokaże się pytanie dotyczące potwierdzenia decyzji.

Uwaga

Nacisnąć przycisk Tak.

Anulowanie zatwierdzenia karty pracy pracownika

Anulowanie zatwierdzenia  karty  pracy  pracownika  jest  możliwe tylko  w przypadku  karty  pracy  przygotowanej  na
bazie formatki jednoczynnościowej oraz formatki wieloczynnościowej typu arkusz 3 oraz 3a, czyli wszędzie tam, gdzie
karta pracy przygotowana jest dla jednej osoby, a nie grupy osób.

Aby anulować zatwierdzenie karty pracy pracownika, należy:

W Kartotece dokumentów zarobkowych wybrać odpowiednią listę zarobkową.

Wybrać  z menu  Operacje  ->  Ewidencjonowanie  czynności.  Pokaże  się  okno  zatytułowane  adekwatnie  do
formatki karty pracy, według której utworzono listę zarobkową.

Podświetlić dane pracownika, dla którego karty pracy zatwierdzenie ma zostać anulowane.

Wybrać z menu Operacje -> Anuluj  zatwierdzenie  karty  pracy.  Pokaże się pytanie dotyczące potwierdzenia
decyzji.

Uwaga

Nacisnąć przycisk Tak.

Konfiguracja obsługi kart pracy

W systemie Quatra Max istnieje parametr konfiguracyjny modułu Personel o nazwie KonfigKartPracy umożliwiający
konfigurację obsługi kart pracy.
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Sposób synchronizacji zapisu kalendarza pracy z kartami pracy

Parametr  konfiguracyjny  KonfigKartPracy  umożliwia  sterowanie  sposobem  synchronizacji  kart  pracy  po  zmianie
definicji kalendarza pracy albo po zmianie przypisania kalendarza do etatu. Wybrać można jeden ze sposobów:

Brak synchronizacji (karty pracy zostaną zachowane po zmianie kalendarza) - karty pracy nie będą automatycznie
synchronizowane z kalendarzem pracy (pozwala na wyłączenie opisywanej funkcjonalności), 

Usunięcie kart pracy zarejestrowanych w zmienionym dniu - karty pracy zarejestrowane w danym dniu dla etatu
pracownika zostaną usunięte (dotyczy wyłącznie kart pracy dla formatki f13),

Ustawienie wykonania na podstawie planu (kalendarza) z zachowaniem ręcznie  zmodyfikowanych  kart  pracy  -
przepisany  zostanie plan  (okres  pracy  i  liczba  godzin  zapisana  w kalendarzu  pracy)  do  wykonania  (kart  pracy),
zmodyfikowane  zostaną  karty  pracy  dotyczące  etatów  powiązanych  z  modyfikowanym  kalendarzem  pracy  i
zarejestrowane w dniach, w których zmieniono kalendarz;  karty pracy zmodyfikowane "ręcznie" przez operatora
nie zostaną nadpisane (zaktualizowane),

Ustawienie wykonania na podstawie  planu  (kalendarza)  z  nadpisaniem  ręcznie  zmodyfikowanych  kart  pracy  -
jw. z tym, że karty pracy "ręcznie" zmodyfikowane nie zostaną zachowane, ale ponownie ustawione na podstawie
planu (definicji kalendarza pracy).

Sposób synchronizacji zapisu kalendarza pracy z kartami pracy
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Współpraca z innymi modułami

Współpraca z modułem Płace

Karty pracy mogą być źródłem  informacji  wyliczenia  list  płac.  Współpraca  opiera  się o metody  formuł  składników
płac.  

o PobierzIloscJP,

o RozliczJP,

o PobierzCzasWykonaniaJP.

Metody  te  umożliwiają  pobranie  wartości  z Kart  pracy  oraz  ich  rozliczenie.  Po  rozliczeniu  poszczególnych
aktywności, aktualizowane są odpowiednie pola stanowiące o ich rozliczeniu. Wartość tych pól może być widoczna na
formatkach  kart  pracy,  przykładem  są  tu  formatki  jednoczynnościowe,  które  prezentują  niewypełniane  przez
użytkownika pola: numer listy płac i koszt.

Współpraca z modułem Kadry

Moduł  Karty  pracy  jest  w pełni  zintegrowany  z modułem  Kadry.   Informacje  niezbędne  do  stworzenia  list
zarobkowych  oraz  ewidencji  aktywności  są  czerpane  wprost  z modułu  Kadry.  Poza  zupełnie  elementarnymi
informacjami  jak  imię,  nazwisko,  stanowisko  i jednostka  organizacyjna,  moduł  Karty  pracy  pobiera  dane  na  temat
norm czasu pracy pobranych z kalendarzy pracy lub harmonogramów oraz dyscypliny pracy.

Zasadniczą  korzyścią  zastosowania  Kart  pracy  z punktu  widzenia  Kadr  jest  możliwość  generowania  dziennej
ewidencji czasu pracy  w oparciu  o ewidencjonowane w kartach  pracy  aktywności.  Oczywiście w tym  celu  muszą  być
zdefiniowane  odpowiednie  rodzaje  aktywności  (jednostki  pracy),  wskazujące  na  czasy  pracy  nominalnej,
ponadwymiarowej, nocnej, świątecznej, itp.

Współpraca z obszarem Logistyka

Integracja  modułu  Karty  pracy  z obszarem  Logistyka  polega  na  umożliwieniu  rejestracji  aktywności  wprost
z modułów obszaru.  Zaimplementowane  rozwiązania  nie  ograniczają  się  do  zdefiniowania  prostego  interfejsu,  lecz
wprowadzają  swoje  ergonomiczne  ekrany,  stworzone  pod  konkretne  zastosowania.  W szczególnych  przypadkach
znacznie  rozszerzają  możliwości  modułu  Kart  pracy,  jak  to  dzieje  się  w module  Transport,  który  przy  kartach
drogowych  umożliwia  rejestrację  pracy  sprzętu  i osobno  rejestrację  pracy  obsługi,  niezależnie  od  tego,  czy  są  to
pracownicy czy współpracownicy.

Współpraca z obszarem Finanse

Obszar Finanse może korzystać z informacji zarejestrowanych w module Karty pracy w celu dekretacji kosztów. 

Aby  było  to  możliwe,  powstały  odpowiednie  metody  instrukcji  dekretacji,  umożliwiające  pobranie  wszystkich
rejestrowanych w module informacji, z dokładną specyfikacją rodzaju kosztów,  miejsc  powstawania  kosztów,  zleceń,
projektów itp.

Współpraca z dalszym otoczeniem

Możliwości  integracji  modułu  Karty  pracy  nie  kończą  się  na  integracji  z najbliższymi  sobie  modułami  systemu
Quatra Max.  W tym  zakresie moduł  Karty  pracy  może zapewnić  interfejsy  eksportu/importu  w niemalże dowolnym
formacie plików, np. XML, XLS,  DBF,  CSV,  TXT.  Znane są  również  zastosowania  wymiany  danych  online,  gdzie dzięki
serwerom komunikatów, np. Sonic MQ, przy zastosowaniu otwartego protokołu  JMS  (Java  Message Service),  moduł
Karty pracy komunikuje się z zewnętrznymi systemami innych producentów.

Grafik czasu pracy

Grafik czasu pracy (GCP) to moduł wspomagający zarządzanie czasem pracy, ułatwia planowanie i rozliczanie czasu
pracy pracowników.  Moduł umożliwia rejestrowanie planowania i wykonania czasu pracy dla pracowników funduszu
osobowego, jak i współpracowników funduszu bezosobowego.
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Aby uruchomić grafik czasu pracy, należy z menu Personel wybrać polecenie Grafik czasu pracy lub wybrać ikonę

.

Ikona Grafik Czasu Pracy

Konfiguracja GCP

Przed  rozpoczęciem  pracy  z  modułem  Grafik  czasu  pracy  należy  ustawić  jednostkę  dla  parametru
SymboleJednPracyPlanu.  Jeśli  ten  parametr  nie  jest  ustawiony,  wówczas  podczas  uruchomienia  grafiku  pojawi  się
odpowiedni komunikat.
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Komunikat informujący o konieczności ustawienia parametru

Aby  ustawić  parametr  konfiguracyjny  bez  opuszczania  grafiku  należy   kliknąć  w  pole  Ustaw  z  prawej  strony
komunikatu. Na ekranie pojawi się poniższe okno:

Okno parametru konfiguracyjnego

Aby wybrać jednostę pracy dla planu, należy klikąć ikonę z plusem, w oknie Jednostka pracy zaznaczyć jednostkę i
kliknąć przycisk  Wybierz.
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Po wybraniu jednostki pracy dla planu otrzeżenie na żóltym tle zostanie usunięte.

Konfiguracja wyświetlania rodzajów absencji na GCP

Parametr  konfiguracyjny  "WyswGrupAbsencjiNaGCP"  umożliwia  zdefiniowanie,  które  rodzaje  nieobecności  będą
wyświetlane na grafiku czasu pracy oraz jakim kolorem takie nieobecności będą wyróżnione na grafiku. 

Wyświetlanie absencji na GCP

Aby wybrać rodzaj absencji do wyświetlania na grafiku, należy zaznaczyć pole w kolumnie "Wyświetlać na  grafiku"
przy danej absencji.

Natomiast  aby  wybrać  kolor  wyświetlania  na  grafiku  danego  rodzaju  absencji,  należy,  po  zaznaczeniu
odpowiedniego  wiersza,  wcisnąć  przycisk  Zmień  kolor.  W wyświetlonym  oknie zaznacyzc  pożądany  kolor  i  wcisnąć
przycisk Wybierz. Na koniec zaakceptować zmieny w parametrze konfiguracyjnym.
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Kolorowanie rodzajów absencji na GCP

Symbol osoby na GCP

Parametr konfiguracyjny o nazwie SymbolOsobyPrzyNazwiskuImieniu umożliwia  prezentację symbolu osoby  przy
nazwisku i imieniu na Grafiku Czasu Pracy. Może on przyjmować następujące wartości:

nie prezentować,

jako prefiks,

jako sufiks.

W zależności  od  ustawienia  tego  parametru  na  grafiku  będzie lub  nie będzie  prezentowany  symbol  osoby  przed
nazwiskiem i imieniem lub po nazwisku i imieniu pracownika na drzewku po lewej stronie oraz na panelu kalendarza.

Parametr konfiguracyjny SymbolOsobyPrzyNazwiskuImieniu
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Zastosowany parametr konfiguracyjny przed nazwiskiem

Symbole jednostek pracy pomijanych przy podsumowaniu planu/wykonania

Parametr konfiguracyjny o  nazwie SymJednPracyPomijanychPrzySumieCP  modułu  Grafiki  czasu  pracy  pozwala  na
ustalenie listy jednostek pracy, które nie będą wchodziły do prezentowanej na grafiku sumy godzin pracy planowanej i
pracy wykonanej.

Parametr konfiguracyjny SymJednPracyPomijanychPrzySumieCP

Grafik czasu pracy

Ekran  grafiku  czasu  pracy  składa  się z  kilku  obszarów:  obszar  filtra,  lista  pracowników,  grafik  planu  i  wykonania,
legenda.  

W górnej części ekranu pod paskiem narzędzi znajduje się obszar filtra. 

System umożliwia przefiltrowanie listy pracowników według następujących pól:

o Jednostka org,

o Stanowisko,

o Pracownicy,

o Współpracownicy.

Środkowa część obszaru filtrowania zawiera definiowalne dodatkowe filtry. Na ekranie poniżej zaprezentowano pola
Obiekty kontrahenta, Zlecenie, Umowy.  
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Uwaga! Za pomocą parametru konfiguracyjnego DodFiltryNaOknieGCP można zdefiniować inne filtry dodatkowe

Okno grafiku czasu pracy

Grafik  czasu  pracy  prezentuje  zarówno  plan,  jak  i  realizację  grafiku  czasu  pracy.  Pola  Plan  i  Realizacja  służą  do
filtrowania GCP w zalezności od tego, czy chcemy wyświetlić tylko plan, tylko realizację, czy też plan razem z realizacją.

Aby filtr został zastosowany zgodnie z wybranymi polami należy kliknąć przycisk . .

Zlewej  strony  okna  GCP  znajduje  się  lista  pracowników  i  współpracowników,  dla  których  po  prawej  stronie
wyświetlany jest grafik planu i wykonania dla wybranego miesiąca.

Funkcje dostępne na ekranie Grafik czasu pracy:

Dane  Dodaj element planu - umożliwia dodanie elementu planu na grafiku.

Dane  Dodaj element wykonania - umożliwia dodanie elementu realizacji na grafiku.

Dane  Wyświetl - umożliwia wyświetlenie karty pracy grafiku po jej wcześniejszym zaznaczeniu.

Dane  Otwórz - umożliwia poprawienie niezaakceptowanego elementu grafiku.

Dane  Usuń - umożliwia usunięcie niezaakceptowanego elemenntu grafiku.

Operacje  Zatwierdź plan - umożliwia zatwierdzenie planu na grafiku.

Operacje  Zatwierdź realizację - umożliwia zatwierdzenie realizacji na grafiku.

Operacje  Anulowanie zatwierdzenia planu - umożliwia anulowanie operacji zatwierdzenia planu.

Operacje  Anulowanie zatwierdzenia realizacji - umożliwia anulowanie operacji zatwierdzenia realizacji.

Dodawanie elementu planu

Oprócz wypełniania grafiku planu pracy poprzez generowanie planu na podstawie kalendarza pracy, cyklu czy planu
pracy w systemie istnieje możliwość ręcznego dodawania pozycji planu lub elementu wykonania.

Aby ręcznie dodać element planu, należy:
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W oknie Grafik czasu pracy wcisnąć ikonę Dodaj   i wskazać pozycję Dodaj element planu.

Wybór operacji Dodaj element planu

W oknie Dodawanie karty pracy grafiku czasu pracy wypełnić lub zaznaczyć poniższe pola:

Dodawanie karty pracy grafiku czasu pracy

o Osoba  -  pole  służy  do  wyszukania  pracownika  bądź  współpracownika,  dla  którego  wprowadzany  jest
element  planu.  Wystarczy  rozpocząć  wpisywanie  nazwiska,  system  rozpocznie  podpowiadanie  osób
spełniajacych warunek,
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Wybór pracownika lub współpracownika

o Etat/Umowa pozapłacowa - po wybraniu osoby pole zostanie automatycznie wypełnione,

o Jednostka pracy - jednostka pracy przypisana do planu (wypełniona automatycznie),

o Data,

o Godzina od,

o Godzina do,

o Następny dzień,

o Wartość indywidualna,

o MPK,

o Opis,

o Cykliczne - umożliwia wprowadzenie czasu pracy za pomocą cyklu po zaznaczeniu pola.

Ustalanie cyklu dla grafiku planu

Wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Generowanie planu na podstawie kalendarza pracy

W celu wygenerowania planu na podstawie kalendarza pracy dla wybranych pracowników, należy:

W Grafiku czasu pracy zaznaczyć pracowników, dla których ma być wygenerowany plan.

Grafik czasu pracy - wybór pracowników

Następnie z menu Operacje wybrać Plan na podstawie kalendarzy pracy.

Wybór operacji - Plan na podstawie kalendarzy

Dla wskazanych pracowników zostanie wygenerowany grafik planu.
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Grafik czasu pracy - wygenerowany grafik planu metodą "na podstawie kalendarzy pracy"

Przy ponownej próbie generowania  grafiku  na  podstawie kalendarzy  pracy  dla  tych  samych  pracowników system
wyświetli poniższy komunikat:

Komunikat informujący o istniejących wpisach w garfiku planu

Pomiń  -  po  wybraniu  tej  opcji  wygenerowane zostana  grafiki  tylko  dla  osób,   dla  których  grafiki  planu  nie
zostały wygenerowane,

Nadpisz wszystkie pozycje,

Nadpisz pozycje wygenerowane automatycznie,

Anuluj - wycofanie się z operacji generowania grafiku.

Generowanie planu na podstawie planu pracy

W celu wygenerowania planu na podstawie planu pracy dla wybranych pracowników, należy:

W Grafiku czasu pracy zaznaczyć pracowników, dla których ma być wygenerowany plan.

Z menu Operacje wybrać Plan na podstawie planu pracy.
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Grafik czasu pracy - wybór operacji Plan na podstawie planu pracy

W oknie parametrów ustawić odpowiednio pola:

o Data początkowa pobierania (planu),

o Data końcowa pobierania (planu),

o Data początkowa zapisu - data, od której ma zostać wygenerowany plan.

Okno parametrów

Zaakceptować  operację za  pomocą  przycisku  Akceptuj.  Do  grafika  wybranego  pracownika  zostanie  dodany
plan czasu pracy od wybranego okresu.

Generowanie planu na podstawie cyklu kalendarza

W celu wygenerowania planu na podstawie cyklu kalendarza pracy dla wybranych pracowników, należy:

Zaznaczyć pracowników, dla których ma być wygenerowany plan.

Z menu Operacje wybrać Plan na podstawie cyklu kalendarza
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Wybór operacji - Plan na podstawie cyklu kalendarza

 W oknie parametrów ustawić odpowiednio pola:

o Data początkowa,

o Data końcowa,

o Cykl - wybrać ze słownika.

Okno parametrów

 Wskazać  lub  utworzyć  cykl  kalendarza  (tworzenie  nowego  cyklu  kalendarza  opisano  w  rozdziale
Zdefiniowanie nowego cyklu kalendarza). 
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Słownik cykli kalendarza

Plan na podstawie cyklu

W oknie Plan na podstawie cyklu wcisnąć przycisk Akceptuj.

Zatwierdzanie planu

Aby zatwierdzić plan pracy w grafiku, należy:

W obszarze roboczym wybrać opcję Grafik czasu pracy.

W sekcji  ekranu,  na  której  widnieją  osoby  kliknąć  prawym  przyciskiem  myszy.  Następnie  z  wyświetlonego
menu podręcznego wybrać operację Odznacz wszystko.   Wszystkie pola  przy  osobach  zostaną  odznaczone
oraz nastąpi  wyczyszczenie widoku grafiku.
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Operacja Odznacz wszystko

Zaznaczyć  pole przy  nazwisku   osoby,  która  ma wprowadzony  plan  na  grafiku  co  spowoduje  wyświetlenie
pozycji grafiku wybranej osoby.

Aby sprawdzić poprawność ułożenia grafiku planu wybrać z menu Raporty  Kontrola poprawności planu.

Wyświetlony zostanie raport z tabelą prezentującą błędy / problemy dotyczące poprawności planu.

Komunikat informujący o błędach w zaplanowanym grafiku

Jeśli nie ma błędów, można przejść do zatwierdzania planu.

Na ekranie Grafik czasu pracy wcisnąć ikonę  Zatwierdź plan dla zaznaczonych osób (umów). 

Wyświetlenie okna z pytaniem

Wcisnąć przycisk Tak w celu akceptacji. Pozycje z planu zostaną przepisane do realizacji. 
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Zaakceptowany plan pracy wybranego pracownika:

Zatwierdzony plan pracy

Usunięcie pozycji planu i wykonania

Zarówno pozycja planu, jak i wykonania może zostać usunięta pod warunkiem, że nie została zatwierdzona.  

Aby usunąć  pozycję planu lub wykonania należy:

Zaznaczyć pozycję planu lub wykonania i kliknąć ikonę Usuń.

Uwaga! Aby zaznaczyć kilka pozycji planu/wykonania należy przytrzymać klawisz SHIFT i za pomocą myszy 
prostokątem zaznaczyć pozycje do usunięcia.

Grafik czasu pracy - Usuwanie pojedynczej pozycji wykonania

Kliknąć Tak w celu potwierdzenia usunięcia pozycji.

 Potwierdzenie usunięcia pozycji planu/wykonania

Jeśli zaznaczona pozycja do usunięcia posiada status zatwierdzona, wówczas po zatwierdzeniu usunięcia pojawi się
komunikat:
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Anulowanie zatwierdzenia planu

W celu anulowania zatwierdzenia planu należy:

W  prawej  sekcji   ekranu  z  listą  pracowników  zaznaczyć  osoby,  dla  których  mają   zostać  anulowane
zatwierdzenia planów,  

 Wcisnąć ikonę Anulowanie zatwierdzenia  Anulowanie zatwierdzenia planu.

Wybór polecenia Anulowanie zatwierdzenia planu

Potwierdzić anulowanie zatwierdzenia planu:

Potwierdzenie anulowania zatwierdzenia planu

Poprawianie karty pracy grafiku

Aby poprawić dane naniesione na grafik należy:

W obszarze roboczym wybrać opcję Grafik czasu pracy  .

W sekcji  ekranu,  na  której  widnieją  osoby  kliknąć  prawym  przyciskiem  myszy.  Następnie  z  wyświetlonego
menu podręcznego wybrać operację Odznacz wszystko.
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Zaznaczyć pole przy nazwisku dla osoby, która ma zatwierdzony plan na grafiku.

Grafik czasy pracy - Wyświetlenie pozycji grafiku wybranej osoby

Dwukrotnie kliknąć na wybranej karcie pracy pracownika



807Grafik czasu pracy

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Okno Poprawiannie karty pracy grafiku czasu pracy

W oknie Poprawianie karty pracy grafiku czasu pracy zmienić np. godziny pracy i kliknąć przycisk Akceptuj.

Zatwierdzanie realizacji

W celu zatwierdzenia realizacji dla wybranych pracowników należy:

Zaznaczyć grafiki pracowników, dla których będzie akceptowana realizacja czasu pracy.

Grafik czasu pracy - zatwierdzenie realizacji

Kliknąć przycisk Zatwierdź realizację dla zaznaczonych osób (umów).

Wcisnąć przycisk Tak w celu akceptacji.
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Rejestracja czasu pracy

Podstawowe słowniki

Moduł RCP wykorzystuje następujące słowniki:

o Kalendarz pracy,

o Kalendarz pracy: święta,

o Kalendarz pracy: cykle,

o Rodzaj zmiany,

o Karty identyfikacyjne,

o Statusy kart identyfikacyjnych,

o Słownik Status IO,

o RCP status 1,

o Słownik RCP czas pracy,

o RCP grupa CP,

o Słownik Typ rozliczeń,

o Słownik RCP Class obs,

o Słownik RCP import.

Karty identyfikacyjne (Słownik RCP karta)

Słownik służy do rejestracji karty identyfikacyjnej w systemie.

Słownik RCP karta – Karty identyfikacyjne

Przydział i obsługa  przydzielonej  karty  jest  realizowana w oknie kartoteki  RCP  (Obsługa RCP  ›  Filtr:  Pracownicy,
Operacje ›  Zarządzanie kartami).
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Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

o Numer karty - pole tekstowe o długości 30 znaków. Karta musi posiadać unikalny numer.

o Opis -  pole tekstowe o długości 80 znaków.

o Status  karty  -  W  momencie  dodania  nowej  karty  do  słownika  otrzymuje  ona  status  DW  (Do
Wykorzystania). Kartę o takim statusie można przypisać pracownikowi. Po przypisaniu karty status karty
zmienia się na AA (Aktualnie Aktywna).

Ważne! Nie należy mylić statusów Aktywny i Nieaktywny dla pozycji w słowniku ze statusami przypisanymi do
karty widocznymi w kolumnie Status karty. Pierwsze statusy są rezultatem operacji Dodaj (Aktywny) lub Usuń

(Nieaktywny) kartę w odniesieniu do karty w słowniku. Statusy widoczne w kolumnie Status karty są rezultatem
przydziału karty do pracownika i operacji na przydzielonej karcie, które nie są realizowane w oknie słownika.

Wyjątkiem jest status DW, który jest nadawany automatycznie po dodaniu nowej karty do słownika kart.

o Data zmiany statusu

Definiowanie karty identyfikacyjnej

Operacja  Usuń  umożliwia  zmianę  statusu  pozycji  na  Nieaktywny.  Pozycja  od  tego  momentu  jest  niewidoczna  i
niedostępna do obsługi. W celu ponownej aktywacji pozycji słownika należy zmienić status  wyświetlania  w słowniku
na  wyświetlanie  pozycji  nieaktywnych  (Widok  ›  Nieaktywne),  a  następnie  za  pomocą  operacji  zmiany  statusu
(Operacje ›  Zmień status) zmienić status pozycji słownika na Aktywny.

Statusy kart identyfikacyjnych (Słownik RCP status karty)

Słownik  zawiera  wszystkie  statusy  kart  możliwe  do  przydzielenia  w  procesie  zarządzania  kartą,  począwszy  od
operacji  dodania  karty,  poprzez  przydział,  zdarzenia  losowe  i  decyzje  administracyjne  aż  do  zakończenia  używania
karty.

Słownik RCP status karty –Statusy kart identyfikacyjnych

Zawartość  słownika  jest  zablokowana.  Użytkownik  nie  może  wykonać  żadnych  operacji  na  pozycjach  słownika.



810 Rejestracja czasu pracy

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Ewentualne zmiany w razie potrzeby wykonuje programista.

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

Symbol -  pole tekstowe o długości 10 znaków,

Opis -  pole tekstowe o długości 80 znaków.

Systemowe statusy we/wy odczytów RCP (Słownik Status IO)

Słownik  zawiera  wszystkie  systemowe  statusy  wejścia/wyjścia  możliwe  do  wykorzystania  w  procesie
przekodowania statusu odczytów we/wy z czytników na systemowe statusy we/wy.

Słownik Status IO - Systemowe statusy we/wy odczytów RCP

Po przekodowaniu statusów we/wy odczytów z czytników na systemowe statusy we/wy aplikacja korzysta tylko ze
statusów systemowych. Przekodowanie odbywa się w trakcie operacji Pobierz odczyty RCP opisanej w dalszej  części
dokumentacji.  Natomiast  mapowanie przekodowania  ze statusów  we/wy  czytników  na  systemowe  statusy  we/wy
jest definiowane w słowniku RCP status1.

Zawartość  słownika  systemowych  statusów we/wy  jest  zablokowana.  Użytkownik  nie  może  wykonywać  żadnych
operacji na pozycjach słownika. Ewentualne zmiany w razie potrzeby wykonuje programista.

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

o Symbol -  pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Opis -  pole tekstowe o długości 64 znaków.
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Statusy odczytów z RCP (RCP status1)

Słownik zawiera wszystkie prawidłowe wartości we/wy odczytów możliwych do zarejestrowania w czytnikach RCP.

Słownik Status1 wejścia wyjścia

Dodatkowo  zawiera  informację o  sposobie przekodowania  statusu  we/wy  odczytu  z  czytnika  RCP  na  systemowy
status we/wy używany przez aplikację podczas operacji Pobierz  odczyty  RCP  i  w  procesie zarządzania  czasem  pracy
pracownika.

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

o Symbol -  pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Opis -  pole tekstowe o długości 128 znaków,

o Typ - wybór ze słownika.

Edycja statusu we/wy

Operacja  Usuń  umożliwia  zmianę  statusu  pozycji  na  Nieaktywny.  Pozycja  od  tego  momentu  jest  niewidoczna  i
niedostępna do obsługi. W celu ponownej aktywacji pozycji słownika należy zmienić status  wyświetlania  w słowniku
na  wyświetlanie  pozycji  nieaktywnych  (Widok  ›  Nieaktywne),  a  następnie  za  pomocą  operacji  zmiany  statusu
(Operacje ›  Zmień status) zmienić status pozycji słownika na Aktywny.
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Formuły naliczania czasu pracy (Słownik RCP czas pracy)

Słownik zawiera zdefiniowane przez użytkownika połączenia pomiędzy typami rozliczeń czasu pracy i grupami czasu
pracy  oraz  formułami  obliczeniowymi.  Pojedyncza  pozycja  określa  połączenie  pomiędzy  pojedynczym  typem
rozliczenia, pojedynczą grupą czasu pracy oraz pojedynczą formułą obliczeniową obliczającą tę grupę. Dla tego samego
typu rozliczenia możemy dodać następną pozycję definiującą połączenie pomiędzy tym typem rozliczenia, inną grupą
czasu  pracy  oraz  inną  pojedynczą  formułą  obliczeniową obliczającą  tę inną  grupę.  Wynika  z  tego,  że  nazwy  typów
rozliczenia mogą się powtarzać co pozwala do pojedynczego typu rozliczenia „podpiąć” kilka grup czasu pracy wraz z
formułami je wyliczającymi. 

Aby czas pracy faktycznie wyliczał się dla danego pracownika to  oprócz  napisania  formuł  i  zdefiniowania  połączeń
jak  zastało  opisane  powyżej  konieczne  jest  także  połączenie  typu  rozliczenia  z  kartą  RCP  i  przydzielenie  karty
pracownikowi, co opisano w dalszej części dokumentacji.

Zawartością słownika zarządza użytkownik. 

Słownik RCP - Czas pracy

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

o Symbol,

o Nazwa,

o Typ rozliczeń,

o Czy aktywny.

Ważne! Zaznaczenie checkboxa "Czy aktywny" uaktywnia naliczanie grupy czasu pracy (podczas operacji
wyliczania czasu pracy pracownika) wg zdefiniowanej formuły obliczeniowej przypisanej do tej grupy i tego typu
rozliczenia. Jeśli formuła nie jest zdefiniowana, zostanie wyliczona wartość zero. Odznaczenie checkboxa wyłącza

naliczanie grupy czasu pracy bez względu na to, czy jest zdefiniowana formuła czy nie.

Ważne! Samo usunięcie pozycji nie wystarcza do wyłączenia formuły obliczeniowej. Jeśli formuła obliczeniowa jest
zdefiniowana i ma zaznaczony checkbox Czy aktywny, będzie wykonana w trakcie obliczania czasu pracy dla
pracownika. Dopiero odznaczenie checkboxa Czy aktywny wyłącza formułę.
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Edycja formuły czasu pracy

Operacja  Usuń  umożliwia  zmianę  statusu  pozycji  na  Nieaktywny.  Pozycja  od  tego  momentu  jest  niewidoczna  i
niedostępna do obsługi. W celu ponownej aktywacji pozycji słownika należy zmienić status  wyświetlania  w słowniku
na  wyświetlanie  pozycji  nieaktywnych  (Widok  ›  Nieaktywne),  a  następnie  za  pomocą  operacji  zmiany  statusu
(Operacje ›  Zmień status) zmienić status pozycji słownika na Aktywny.

Operacja przypisania formuły (menu Operacje ›  Formuły)  dla  dodanej  wcześniej  pozycji  otwiera  okno,  w którym
można zdefiniować formułę obliczeniową dla tej pozycji.

Słownik RCP czas pracy - Operacja Formuły

Grupy czasu pracy (RCP grupa CP)

Słownik zawiera zdefiniowane przez użytkownika grupy czasu pracy, które powinny być wyliczane i  wyświetlane w
oknie czasu pracy (Przetwarzanie RCP) w trakcie procesu  zarządzania  czasem  pracy  pracownika  opisanym  w dalszej
części dokumentacji.

Zawartością słownika zarządza użytkownik. 
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 RCP grupa CP - Grupy czasu pracy

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

o Symbol - Kod - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości 40 znaków,

o Opis - pole tekstowe o długości 80 znaków.

Edycja grupy CP

Operacja  Usuń  umożliwia  zmianę  statusu  pozycji  na  Nieaktywny.  Pozycja  od  tego  momentu  jest  niewidoczna  i
niedostępna do obsługi. W celu ponownej aktywacji pozycji słownika należy zmienić status  wyświetlania  w słowniku
na  wyświetlanie  pozycji  nieaktywnych  (Widok  ›  Nieaktywne),  a  następnie  za  pomocą  operacji  zmiany  statusu
(Operacje ›  Zmień status) zmienić status pozycji słownika na Aktywny.
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Typy rozliczeń czasu pracy (Słownik Typ rozliczeń)

Słownik  zawiera  zdefiniowane  przez  użytkownika  typy  rozliczeń.  Typ  rozliczenia  jest  podpinany  do  karty  RCP
podczas operacji przydziału karty pracownikowi opisanej w dalszej części dokumentacji.

Słownik Typ rozliczeń – Typy rozliczeń czasu pracy

Typ rozliczenia, w połączeniu z grupami czasu pracy oraz formułami obliczeniowymi, określa jakie grupy czasu pracy
będą  wyliczanie  oraz  sposób  /  wariant  ich  wyliczania.  Połączenie  typu  rozliczenia  z  grupami  czasu  pracy  oraz
zdefiniowanymi formułami obliczeniowymi jest definiowane w osobnym słowniku RCP – Czas pracy.

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

o Symbol  - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Opis  - pole tekstowe o długości 50 znaków.

Definiowanie typu rozliczeń

Operacja  Usuń  umożliwia  zmianę  statusu  pozycji  na  Nieaktywny.  Pozycja  od  tego  momentu  jest  niewidoczna  i
niedostępna do obsługi. W celu ponownej aktywacji pozycji słownika należy zmienić status  wyświetlania  w słowniku
na  wyświetlanie  pozycji  nieaktywnych  (Widok  ›  Nieaktywne),  a  następnie  za  pomocą  operacji  zmiany  statusu
(Operacje ›  Zmień aktywność) zmienić status pozycji słownika na Aktywny.
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Klasy obsługi RCP (Słownik RCP Class obs)

Słownik  zawiera  wszystkie  klasy  (formaty)  plików  danych  wejściowych  możliwych  do  obsłużenia  przez  system
podczas operacji importu danych z czytników do bufora RCP, opisanej w dalszej części dokumentacji.

Klasy (formaty) plików RCP - Słownik RCP Class Obs

Operacja importu danych z czytników do bufora RCP nie korzysta bezpośrednio  z  tego  słownika  tylko  ze słownika
metod importu danych, którego każda pozycja ma podpiętą pozycję ze słownika klas. 

Zawartość  słownika  klas  obsługi  RCP  jest  zablokowana.  Użytkownik  nie  może  wykonać  żadnych  operacji  na
pozycjach słownika. Ewentualne zmiany w razie potrzeby wykonuje programista.

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

o Symbol  - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Opis  - pole tekstowe o długości 80 znaków.
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Metody importu danych (Słownik RCP import)

Słownik zawiera zdefiniowane przez użytkownika metody importu danych wejściowych wykorzystywanych podczas
operacji importu danych z czytników do bufora RCP, opisanej w dalszej części dokumentacji.

Metody importu danych RCP - Słownik RCP import

Najważniejszym  składnikiem  metody  jest  klasa  (format)  importowanego  pliku  pobrana  ze  słownika  klas
opisywanego w poprzednim punkcie.

Zawartością słownika zarządza użytkownik.

Każda pozycja słownika opisana jest przez następujące atrybuty:

o Symbol  - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Nazwa  - pole tekstowe o długości 40 znaków,

o Opis  - pole tekstowe o długości 80 znaków,

o Domyślna ścieżka -  - pole tekstowe o długości 128 znaków,

o Domyślna nazwa  - pole tekstowe o długości 80 znaków,

o Klasa obsługi - wybór ze słownika,

o Domyślny - tak/nie.

Ważne! Zaznaczenie checkboxa "Czy domyślny" powoduje automatyczne przepisanie metody do pola <Rodzaj
importowanego pliku> podczas operacji importu danych do bufora RCP.  W związku z tym, że zawsze jedna metoda
musi być domyślna nie można odznaczyć checkbox, jeśli jest już zaznaczony. Aby inną metodę uczynić domyślną
należy dla niej zaznaczyć checkbox, a system automatyczne usunie zaznaczenie dla metody poprzednio aktywnej.
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 Definiowanie metody importu danych

Operacja  Usuń  umożliwia  zmianę  statusu  pozycji  na  Nieaktywny.  Pozycja  od  tego  momentu  jest  niewidoczna  i
niedostępna do obsługi. W celu ponownej aktywacji pozycji słownika należy zmienić status  wyświetlania  w słowniku
na  wyświetlanie  pozycji  nieaktywnych  (Widok  ›  Nieaktywne),  a  następnie  za  pomocą  operacji  zmiany  statusu
(Operacje ›  Zmień aktywność) zmienić status pozycji słownika na Aktywny.

Kartoteka odczytów RCP

Kartoteka Obsługa RCP – Pracownicy służy do ewidencji odczytów RCP. Aby ją uruchomić należy:

Z menu aplikacji wybrać pozycję RCP ›  Obsługa RCP.

  Obsługa RCP - Pracownicy
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Dwukrotne kliknięcie na wybranym pracowniku powoduje wyświetlenie okna Przetwarzanie RCP.

Przetwarzanie RCP
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Zarządzanie kartami RCP

Aby zarządzać kartami RCP pracowników, należy:

Z menu aplikacji wybrać pozycję RCP ›  Obsługa RCP.

Obsługa RCP

Ustawić Filtr: Pracownicy.

Podświetlić pracownika.

Z menu wybrać pozycję Operacje ›  Zarządzanie kartami.
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Karty RCP pracownika

Dodanie / Przydział karty RCP

Aby dodać kartę RCP, należy:

W kartotece Karty RCP należy wybrać opcję Dane ›  Dodaj lub nacisnąć przycisk  . Pokaże się okno Nowa
karta.

Nowa karta – zakładka Karta

Na zakładce Karta wypełnić następujące pola:

o Numer  karty  -  pozycję  wybrać  ze  słownika  Karty  identyfikacyjne.  Wyświetlane  są  tylko  karty  ze
statusem DW (Do Wykorzystania),
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 Karty identyfikacyjne

o Ważna od: - wybrać datę z kalendarza,

o Ważna do: - wybrać datę z kalendarza,

o Typ rozliczania - pozycję wybrać ze słownika Typ rozliczeń (decyduje o sposobie rozliczania czasu pracy).

Typ rozliczeń

Przejść do zakładki Etaty.
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Nowa karta – zakładka Etaty

Wypełnić następujące pola:

o Dotyczy - wybrać z listy etaty, których ma dotyczyć karta, zaznaczyć checkbox,

o Tylko bieżące etaty - opcjonalnie zaznaczyć checkbox w celu  wyświetlenia  listy  tylko  bieżących  etatów
pracownika.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Po zatwierdzeniu dodania karty jej status zmienia się na AA (Aktualnie Aktywna).

Karty RCP pracownika

Uwaga! Aplikacja dopuszcza taką sytuację, że pracownik może mieć w jednym czasie przypisanych kilka
aktywnych kart o różnych numerach oraz sytuację, gdzie pracownik może mieć w jednym czasie przypisanych kilka
kart o tym samym numerze, ale tylko jedna z nich może mieć wtedy status AA. To samo dotyczy etatów pracownika.
W związku z tym, po stronie użytkownika leży ciężar właściwego przypisywania kart, wpisywania dat oraz
wykonywania operacji zmieniających status.



824 Rejestracja czasu pracy

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Poprawienie przydzielonej karty RCP

Poprawienie przydzielonej  do  pracownika  karty  RCP  polega  na  edycji  danych  związanych  z  kartą,  takich  jak:  daty
ważności, typ rozliczania oraz przydział etatu, lub na wykonaniu jednej z dostępnych operacji z menu Operacje.

Uwaga! Dla karty o statusie „ZW – Zwrócona”, wszystkie operacje są nieaktywne, karty o takim statusie nie można
także edytować (dane karty dostępne są wyłącznie w trybie do podglądu), można natomiast taką kartę usunąć
(opcja Usuń wywołana z menu Dane lub paska narzędziowego).

Aby poprawić kartę RCP, należy:

W kartotece Karty RCP wybrać kartę do poprawy.

Z menu wybrać opcję Dane ›  Popraw lub nacisnąć przycisk . Pokaże się okno Poprawianie karty.

Zmodyfikować wybrane dane na zakładkach Karta oraz Etaty.

 Poprawianie karty - Karta

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Ważne! W przypadku zmiany typu rozliczania podczas edycji karty, system wyświetla komunikat z sugestią zmiany
typu rozliczania poprzez uruchomienie odpowiedniej operacji z menu kartoteki.

Komunikat – Zmiana typu rozliczeń
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Zwrot używanej karty RCP

Operację  zwrotu  karty  wykonuje  się  w  celu  ponownego  wykorzystania  tej  karty  (jej  numeru).  Operację  można
wykonać tylko dla kart o statusie AA, NN, ZG, ZN, SK. W rzeczywistości musi to być faktyczny zwrot karty (operacja dla
statusu AA) lub umożliwienie wydania duplikatu za kartę utraconą (operacja dla statusów NN, ZG, ZN, SK).

Aby zwrócić kartę RCP, należy:

W kartotece Karty RCP wybrać kartę do zwrotu.

Z menu wybrać opcję Operacje ›  Zwrot używanej karty.

Po zwróceniu karty jej status w kartotece kart pracownika zmienia się na ZW (Zwrócona). Jednocześnie w słowniku
kart status karty zmienia się na DW (Do Wykorzystania) i można ją ponownie przydzielić innej lub tej samej osobie.

Ważne! Operacja zwrotu używanej karty wykonywana jest bez okna umożliwiającego akceptację lub zaniechanie
operacji. Operacji tej nie można również anulować.

Zmiana typu rozliczeń karty RCP

Operacja zmiany typu rozliczeń polega na zmianie statusu wybranej karty na „ZW – Zwrócona” oraz automatycznym
wydaniu osobie tej samej karty ze zmienionym typem rozliczeń (utworzenie powiązania między kartą a osobą).

Dla każdego typu rozliczeń można definiować różne formuły wyliczania czasu pracy, przerw salda itp. Zmiana  typu
rozliczeń może zmienić sposób wyliczeń godzin pracy lub innych warunków zawartych w formułach.

Aby zmienić typ rozliczeń karty RCP, należy:

W kartotece Karty RCP wybrać kartę, dla której ma zostać zmieniony typ rozliczeń.

Z menu wybrać opcję Operacje ›  Zmiana typu rozliczeń.

 Zmiana typu rozliczeń

Ze słownika Typ rozliczania wprowadzić nowy typ rozliczania.

Wprowadzić nową datę ważności karty.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Zmiana statusu przydzielonej karty RCP

Operacji zmiany statusu karty używa się w celu odzwierciedlenia zmian, które zachodzą w trakcie obsługi karty RCP. 

Aby zmienić status karty RCP, należy:

W kartotece Karty RCP wybrać kartę, której status ma zostać zmieniony.
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Z menu wybrać opcję Operacje ›  Zmiana statusu karty.

Zmiana statusu karty

Wybrać odpowiedni status z listy w polu "Status karty":

o NN Nieaktywna,

o ZG Zagubiona,

o ZN Zniszczona,

o SK Skradziona.

Opcjonalnie zmodyfikować pole "Data zmiany statusu:".

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Uwaga! Statusy można dowolnie zmieniać. Nie jest możliwe ponowne wykorzystanie karty aż do czasu wykonania
operacji Zwrot używanej karty.

Anulowanie wydania karty RCP

Operacja  anulowania  wydania  karty  usuwa  powiązanie  karty  z  osobą  (karta  nie  jest  widoczna  w  tabelce  kart).
Operacja  ma taki  sam  skutek,  jak  operacja  usunięcia  przydziału  karty  i  dotyczy  tylko  kart  o  statusie  AA  (Aktualnie
Aktywna). Karta musi być nieużywana, tzn. nie mogą być dla niej zarejestrowane żadne odczyty.

Aby anulować wydanie karty RCP, należy:

W kartotece Karty RCP wybrać kartę do anulowania.

Z menu wybrać opcję Operacje ›  Anuluj wydanie karty.

Potwierdzenie decyzji anulowania wydania karty
RCP

Potwierdzić lub anulować decyzję o anulowaniu wydania karty.

Po zatwierdzeniu anulowania wydania karty jej status zmienia się na DW (Do Wykorzystania) i można ją ponownie
przydzielić innej lub tej samej osobie.



827Rejestracja czasu pracy

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Usunięcie przydziału karty RCP

Usunięcie przydziału  karty  RCP  dotyczy  tylko  kart  o  statusie AA  (Aktualnie Aktywna).  Dodatkowo  karta  musi  być
nieużywana, tzn. nie mogą być dla niej zarejestrowane żadne odczyty. 

Aby usunąć kartę RCP należy:

W kartotece Karty RCP podświetlić odpowiednią kartę.

Z menu wybrać opcję Dane ›  Usuń lub nacisnąć przycisk .

Potwierdzenie operacji usunięcia przydziału karty
RCP

Potwierdzić lub anulować decyzję o usunięciu.

Po zatwierdzeniu usunięcia karty jej status zmienia się na DW (Do Wykorzystania) i można ją ponownie przydzielić. 

Import odczytów RCP do bufora

Import odczytów z czytników do bufora odbywa się z pliku zewnętrznego o ustalonym formacie. Aplikacja wczytuje
do bufora wszystkie dane z pliku zewnętrznego. Na tym etapie nie ma kontroli ze słownikami kart i statusów we/wy.
Kontrolowane jest tylko wystąpienie duplikatów. Informacja o liczbie odczytanych pozycji, liczbie duplikatów oraz lista
duplikatów jest wyświetlana po zakończeniu importu.

Zarządzanie importem odczytów następuje poprzez wybranie z menu opcji RCP ›  Zarządzanie RCP.

Zarządzanie odczytami z RCP

Aby wykonać import, należy:

Wybrać z menu pozycję Dane ›  Import z pliku lub z paska narzędzi przycisk Importuj z pliku.
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Import danych z RCP

Wypełnić następujące pola:

o Rodzaj importowanego pliku: - wybrać pozycję ze słownika Pliki importowe RCP,

Słownik Pliki importowe RCP

o Ścieżka do importowanego pliku: - odnaleźć i wybrać plik z odczytami,

o Wczytaj  cały  plik  -  opcjonalnie  zaznaczyć  checkbox,  brak  zaznaczenia  umożliwia  podanie  zakresu
akceptowanych dat,

o Od dnia: - wybrać datę z kalendarza, jeśli nie jest zaznaczony checkbox Wczytaj cały plik,

o Do dnia: - wybrać datę z kalendarza jeśli nie jest zaznaczony checkbox Wczytaj cały plik.

Nacisnąć przycisk Importuj.

Informacja  o  błędach  wyświetlana  jest  w  formie  raportu  po  zakończeniu  operacji  importu  danych.  W  raporcie
wyświetlane są informacje o przyczynach odrzucenia rekordu RCP podczas importu danych.

Pobranie odczytów z bufora do obliczeń

W rezultacie pobrania odczytów z bufora do obliczeń następuje przypisanie odczytów konkretnym pracownikom na
podstawie numeru karty przydzielonego wcześniej do  konkretnej  osoby  w procesie zarządzania  kartami.  Dlatego  na
tym etapie aplikacja kontroluje odczyty ze słownikami  kart  (czy  jest  przydzielona  do  pracownika)  i  statusów we/wy
(czy jest przekodowanie ze statusu we/wy czytnika na systemowy status we/wy). Odczyty są pobierane tylko do kart
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o statusie AA (Aktualnie Aktywna).

Informacja o liczbie pobranych pozycji oraz lista błędów jest wyświetlana po zakończeniu operacji w formie raportu.
W raporcie wyświetlane są m.in. informacje o przyczynach pominięcia rekordu podczas pobierania z bufora RCP wraz z
jednoznaczną identyfikacją odrzuconego rekordu oraz dane dotyczące daty, godziny i minuty zdarzenia związanego z
błędem, informacje o błędnych statusach kart i daty zajścia zdarzenia.

Dodatkowo raport błędów w formie pliku tekstowego jest zapamiętywany w katalogu domowym użytkownika (np.
system  WINDOWS  =  c:\Documents  and  Settings\{Nazwa  użytkownika}\rcp{data/czas}.log).  Plik  loga  tworzonego
podczas  odczytu  danych  RCP  z  bufora  zawiera  m.in.  informacje  o  przyczynach  niepobrania  odczytu  z  bufora  RCP.
Uwzględniono następujące przyczyny pominięcia pobrania odczytu RCP:

o błędny status karty,

o karta RCP nie jest zarejestrowana w słowniku RCP Karta,

o status1 odczytu nie jest zarejestrowany w słowniku RCP Status 1,

o karta RCP istnieje w systemie (w słowniku kart RCP), ale nie jest przypisana do osoby.

Aby pobrać odczyty z bufora, należy:

Z menu aplikacji wybrać pozycję RCP ›  Obsługa RCP.

Obsługa RCP

Ustawić Filtr: Pracownicy.

Z menu wybrać pozycję Operacje ›  Pobierz odczyty RCP.
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Pobranie odczytów RCP

W oknie Pobranie odczytów RCP wypełnić następujące pola:

o Wczytaj tylko zaznaczone osoby - opcjonalnie zaznaczyć checkbox,

o Jednostka  organizacyjna  -  wybrać  ze  słownika  Struktura  organizacyjna,  pole  puste  oznacza  wybór
wszystkich jednostek,

o Stanowisko  -  wybrać  ze  słownika  Struktura  zatrudnienia,  pole  puste  oznacza  wybór  wszystkich
stanowisk,

o Wczytaj wszystkie niepobrane wcześniej - opcjonalnie zaznaczyć checkbox, brak zaznaczenia umożliwia
podanie zakresu akceptowanych dat,

o Od dnia:  - wybrać datę z kalendarza  jeśli  nie jest  zaznaczony  checkbox "Wczytaj  wszystkie niepobrane
wcześniej",

o Do dnia:  - wybrać datę z  kalendarza  jeśli  nie jest  zaznaczony  checkbox "Wczytaj  wszystkie niepobrane
wcześniej".

Nacisnąć przycisk Pobierz.

Obliczanie grup czasu pracy dla wszystkich pracowników

Obliczanie grup czasu pracy dla wszystkich pracowników wykonuje się po pobraniu odczytów z bufora RCP. Rodzaje
i sposoby  obliczania  grup  czasu  pracy  zdefiniowanych  w słowniku  Grupy  czasu  pracy  (RCP  grupa CP)  są  zależne od
przypisanego  do  karty  Typu rozliczenia.  Lista  błędów jest  wyświetlana  po  zakończeniu  operacji.  Dodatkowo  raport
błędów w formie pliku tekstowego jest zapamiętywany w katalogu domowym użytkownika (na przykład dla systemu
WINDOWS = c:\Documents and Settings\{Nazwa użytkownika}\rcpObliczenia{data/czas}.log). 

Aby obliczyć grupy czasu pracy dla wszystkich pracowników, należy:

Z menu aplikacji wybrać pozycję RCP ›  Obsługa RCP.

Ustawić Filtr: Pracownicy.
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Obliczanie grup czasu pracy dla wszystkich pracowników

Z menu wybrać pozycję Operacje ›  Oblicz wszystkich.

Obliczanie wszystkich

W oknie Obliczanie wszystkich wypełnić pola:

o Początek okresu - wybrać datę z kalendarza – domyślnie ustawiony pierwszy dzień bieżącego miesiąca,

o Koniec okresu - wybrać datę z kalendarza - domyślnie ustawiony ostatni dzień bieżącego miesiąca.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Zarządzanie czasem pracy pracownika

Podgląd czasu pracy

Aby uzyskać podgląd obliczonych grup czasu pracy dla wybranego pracownika, należy:

Z menu aplikacji wybrać pozycję RCP ›  Obsługa RCP.

Ustawić Filtr: Pracownicy.
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Ustawić Filtr: pożądany rok i miesiąc.

Podświetlić pracownika na liście.

Z menu wybrać pozycję Dane ›  Wyświetl.

Pojawi się okno Przetwarzanie RCP  z  informacją  o  odczytach  i  obliczeniach  dla  pierwszego  dnia  wybranego
okresu.  Zakres  wyświetlanej  informacji  może  być  zmieniany  w  ramach  wariantów  przedstawionych  na
poniższym rysunku.

Podgląd grup czasu pracy

Ważne! Brak grup czasów pracy w obszarach Sumy dnia lub Sumy okresu oznacza brak jakiegokolwiek
prawidłowo sparowanego odczytu dnia w ustawionym okresie lub brak algorytmów wyliczających grupy czasów
pracy lub to, że dotychczas nie została wykonana żadna z operacji wyliczania grup czasów pracy (Oblicz dzień, Oblicz
okres, Oblicz wszystkich).

Uwaga! Zaznaczenie opcji Sumy okr. dla wszystkich kart etatu umożliwia obliczanie i prezentację w tabeli sumy
okresów czasu pracy dla wszystkich kart zarejestrowanych dla danego etatu. Najpierw wyświetlane są karty
aktywne z największą datą ważności, następnie karty o innych statusach.
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Poprawa czasu pracy

Aby poprawić obliczone grupy czasu pracy dla wybranego pracownika, należy:

Z menu aplikacji wybrać pozycję RCP ›  Obsługa RCP.

Ustawić Filtr: Pracownicy.

Ustawić Filtr: pożądany rok i miesiąc.

Podświetlić pracownika na liście.

Z menu wybrać pozycję Dane ›  Popraw.

W rezultacie pojawi się okno Przetwarzanie RCP  z informacją o odczytach i obliczeniach dla pierwszego dnia
wybranego okresu. Zakres wyświetlanej i poprawianej informacji może być zmieniany w ramach dostępnych
wariantów analogicznie, jak w opisanej powyżej operacji Wyświetl.

W zakresie poprawiania czasu pracy istnieje możliwość wykonania następujących operacji:

o Podgląd i ewidencjonowanie absencji,

o Podgląd i poprawianie kalendarza pracownika,

o Dodawanie, poprawianie i usuwanie odczytów dnia,

o Przesuwanie odczytów dnia na inny dzień,

o Obliczenie dnia,

o Obliczenie okresu,

o Blokada i poprawianie wyliczonych grup czasu pracy.

Ważne! W przypadku, kiedy pracownik posiada kilka kart lub etatów, przed wykonaniem jakiejkolwiek z
powyższych operacji, należy zwrócić uwagę na prawidłowy wybór karty i etatu.

Podgląd i ewidencjonowanie absencji

Operację Ewidencja absencji  w  module RCP  najczęściej  wykonuje się w celu  wprowadzenia  lub  edycji  absencji  w
danym dniu.

Aby uruchomić dodać/zmodyfikować absencję pracownika w wybranym okresie, należy:

W oknie Przetwarzanie RCP wcisnąć przycisk Ewid. absencji.
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 Edycja absencji

Analogicznie,  jak  w  module  kadrowym  dodać  lub  poprawić  absencję.  Dokładny  opis  zasad  i  sposobu
ewidencjonowania absencji znajduje się w dokumentacji modułu KADRY.

Ważne! Pomimo, że formatka do ewidencji absencji umożliwia wprowadzenie absencji za dowolny okres zaleca się,
aby w celu zachowania poprawności wyliczeń nie ewidencjonować danych spoza ustawionego okresu.

Uwaga! Dodatkowo należy pamiętać o powiązaniu absencji z listami płac i wszelkie modyfikacje wykonywać przed
założeniem listy płac na okres zgodny z poprawianym okresem w RCP. W przypadku, kiedy taka lista została już
założona, a absencje zostały zmodyfikowane, należy wykonać operację pobrania absencji na listę, a następnie
wykonać przeliczenie listy dla osoby ze zmodyfikowanymi absencjami.

Po  poprawkach  wykonać  operację  Oblicz  dzień  lub  Oblicz  okres,  aby  wprowadzone  zmiany  zostały
uwzględnione w czasie pracy wyświetlanym w obszarach Sumy dnia i Sumy okresu.

Ważne! Zasadniczo zalecanym miejscem do obsługi absencji jest moduł KADRY ze względu na sposób ich
prezentacji i obsługi. W module KADRY widoczne są wszystkie rodzaje absencji w szerokim zakresie czasowym oraz
to, czy są rozliczone na liście płac. W module RCP widoczne są tylko absencje dotyczące dnia, na którym jesteśmy
ustawieni.

Podgląd i poprawianie kalendarza pracownika

Operację  poprawiania  kalendarza  w  module  RCP  najczęściej  wykonujemy  w  celu  edycji  pozycji  w  kalendarzach
indywidualnych w wybranym okresie.

Aby zmodyfikować kalendarz pracy pracownika, należy:

W oknie Przetwarzanie RCP wcisnąć przycisk Kalendarz pracy.
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Analogicznie,  jak  w  module  kadrowym  zmodyfikować  kalendarz.  Dokładny  opis  zasad  edycji  kalendarzy
znajduje się w dokumentacji modułu KADRY.

Edycja kalendarza pracy

Ważne! Pomimo, że formatka do edycji pozycji w kalendarzu umożliwia poprawę danych za dowolny okres, zaleca
się, aby w celu zachowania poprawności wyliczeń nie ewidencjonować danych spoza ustawionego okresu. Z tego
samego powodu zaleca się, aby na tej formatce wykonywano edycję tylko dla kalendarzy indywidualnych. 

Uwaga! Dodatkowo należy pamiętać o powiązaniu kalendarza z listami płac. Wszelkie modyfikacje należy
wykonywać przed założeniem listy płac na okres zgodny z poprawianym okresem w RCP. W przypadku, kiedy taka
lista została już założona, a pozycje w kalendarzu zostały zmienione, należy wykonać przeliczenie listy dla osoby ze
zmienionym kalendarzem.

Uwaga! W przypadku edycji pozycji kalendarza, który obowiązuje dla grupy pracowników, należy pamiętać, że
zmiany w kalendarzu wprowadzone „z pozycji jednego pracownika” będą obowiązujące dla całej grupy. Po takiej
zmianie należy wykonać operację Oblicz dzień lub Oblicz okres oraz ewentualnie naliczyć listę płac w module Płace
dla wszystkich pracowników, których dotyczy zmiana w kalendarzu.

Po  poprawkach  wykonać  operację  Oblicz  dzień  lub  Oblicz  okres,  aby  wprowadzone  zmiany  zostały
uwzględnione w czasie pracy wyświetlanym w obszarach Sumy dnia i Sumy okresu.
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Dodawanie, poprawianie i usuwanie odczytów dnia

Operacje dodawania, poprawy oraz usuwania odczytów dnia służą najczęściej do skorygowania błędów w odczytach
z czytników. Np. w przypadku braku sparowanych odbić istnieje możliwość uzupełnienia danych, w przypadku błędów
w statusach lub w godzinach można dokonać poprawek, a w przypadku odbić błędnych lub nadmiarowych można  je
usunąć. Po każdej powyższej operacji aplikacja wykonuje automatycznie operację parowania odczytów dnia. Rezultat
jest widoczny w oknie Przetwarzanie RCP, w sekcji Wejścia/Wyjścia w dniu.

Dodawanie odczytu dnia

Aby wykonać operację dodawania odczytu dnia, należy:

W oknie Przetwarzanie RCP, w sekcji Odczyty dnia wcisnąć przycisk Dodaj.

Ręczne dodawanie odczytu

W oknie dodawania odczytu uzupełnić następujące pola:

o Data odczytu - wybrać datę z kalendarza – domyślnie podpowiada się przetwarzany dzień,

o Data rozliczania - wybrać datę z kalendarza – domyślnie podpowiada się przetwarzany dzień,

o Godz. we/wy - uzupełnić godzinę w formacie gg:mm,

o Status - wybrać ze słownika.

Słownik Status wejścia / wyjścia

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Dodany odczyt pojawi się w sekcjach Wejścia/Wyjścia w dniu oraz Odczyty dnia.

Wykonać  operację Oblicz  dzień  lub  Oblicz  okres,  aby  wprowadzone zmiany  zostały  uwzględnione w czasie
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pracy wyświetlanym w obszarach Sumy dnia i Sumy okresu.

Poprawianie odczytu dnia

Aby wykonać operację poprawiania odczytu dnia, należy:

W oknie Przetwarzanie RCP, w sekcji Odczyty dnia wybrać odczyt.

Wcisnąć przycisk Popraw.

Poprawianie odczytu

W oknie poprawiania odczytu poprawić dane.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Zmodyfikowany odczyt pojawi się w sekcjach Wejścia/Wyjścia w dniu oraz Odczyty dnia.

Wykonać  operację Oblicz  dzień  lub  Oblicz  okres,  aby  wprowadzone zmiany  zostały  uwzględnione w czasie
pracy wyświetlanym w obszarach Sumy dnia i Sumy okresu.

Usuwanie odczytu dnia

Aby wykonać operację usuwania odczytu dnia, należy:

W oknie Przetwarzanie RCP wybrać odczyt i nacisnąć strzałkę przesuwającą go do sekcji Odczyty RCP.
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Usuwanie odczytu dnia - krok 1

W sekcji Odczyty RCP ponownie wybrać ten odczyt i nacisnąć ikonę Usuń.
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Usuwanie odczytu dnia - krok 2

Potwierdzić operację usunięcia odczytu.

Potwierdzenie operacji usunięcia odczytu

Usunięty odczyt zniknie z sekcji Odczyty RCP.

Wykonać  operację Oblicz  dzień  lub  Oblicz  okres,  aby  wprowadzone zmiany  zostały  uwzględnione w czasie
pracy wyświetlanym w obszarach Sumy dnia i Sumy okresu.

Przesuwanie odczytów dnia

Operacja  przesuwania  odczytów  dnia  służy  najczęściej  do  skorygowania  odbicia  pracownika  przychodzącego  do
pracy  w  godzinach  nocnych,  a  wychodzącego  w  dniu  następnym  w  godzinach  rannych.  Po  każdym  przesunięciu
aplikacja wykonuje automatycznie operację parowania pozostałych odczytów dnia. Rezultat jest widoczny w obszarze
Wejścia/Wyjścia w dniu.

Aby wykonać operację przesuwania odczytu dnia, należy:

W oknie Przetwarzanie RCP wybrać odczyt i nacisnąć strzałkę przesuwającą go do sekcji Odczyty RCP.
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 Przesuwanie odczytu dnia – krok 1

Zmienić dzień w polu Przetwarzany dzień.

W sekcji  Odczyty  RCP  ponownie wybrać  ten  odczyt  i  nacisnąć  strzałkę  przesuwającą  go  do  sekcji  Odczyty
dnia.
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Przesuwanie odczytu dnia - krok 2

Wykonać  operację Oblicz  dzień  lub  Oblicz  okres,  aby  wprowadzone zmiany  zostały  uwzględnione w czasie
pracy wyświetlanym w obszarach Sumy dnia i Sumy okresu.

Przed operacją przesunięcia pola odczytu dnia Data rozliczania i Data odczytu były takie same. Po operacji pole Data
odczytu  zostało  bez  zmian,  a  zmieniło  się  pole  Data  rozliczania  na  datę  dnia,  do  którego  wykonane  zostało
przesunięcie.  W  celu  uwidocznienia  tej  różnicy  przesunięty  odczyt  został  oznaczony  znakiem  +  oraz  liczbą.  Liczba
oznacza ilość dni pomiędzy Datą rozliczania a Datą odczytu.

 Różnica pomiędzy datą odczytu a datą
rozliczania

Uwaga! Operację przesunięcia odczytów dnia można wykonać również za pomocą operacji Popraw odczyt dnia i
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modyfikację pola "Data rozliczania". Odczyt zostanie automatycznie przeniesiony do dnia z daty rozliczania.

Uwaga! W przypadku, kiedy chcemy przenieść odczyt w całości, ponieważ data odczytu oraz data rozliczania są
błędne, wykonujemy operację Popraw oraz modyfikujemy oba pola Data rozliczania i Data odczytu.

Obliczenie dnia

Operacja  Obliczenie  dnia na  podstawie zarejestrowanych  odczytów dnia  i  przypisanego  do  karty  typu  rozliczania
wylicza  grupy  czasu  pracy  i  wyświetla  je w sekcji  Sumy  dnia.  Jednocześnie  rezultat  wyliczeń  przenosi  się  na  grupy
czasu pracy przetwarzanego okresu i jest widoczny w sekcji Sumy okresu.

Aby wykonać operację Obliczenie dnia, należy:

W oknie Przetwarzanie RCP wcisnąć przycisk Oblicz dzień.

Obliczenie dnia

Obliczenie okresu

Operacja ta jest równoznaczna z uruchomieniem operacji Obliczenie dnia dla każdego dnia przetwarzanego okresu.
W związku  z  tym,  obliczane są  grupy  czasu  pracy  dla  każdego  dnia  okresu  a  rezultaty  obliczeń  są  wyświetlane  w
obszarach Sumy dnia i Sumy okresu.

Aby wykonać operację Obliczenie okresu, należy:

W oknie Przetwarzanie RCP wcisnąć przycisk Oblicz okres.
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Uwaga! Podczas wykonywania operacji nie są obliczane zablokowane grupy czasu pracy. Informacja o blokadzie
naliczania jest widoczna w obszarze Sumy dnia, kolumna B – zaznaczony checkbox.

Uwaga! Jeśli podczas operacji obliczania sum okresów czasów pracy wystąpią problemy, wyświetli się raport
zawierający listę powstałych błędów.

Raport o błędach podczas obliczania sumy okresu

Plik z logiem błędu zapisze się do katalogu domyślnego użytkownika.

Blokowanie i poprawianie obliczonych grup czasu pracy

Operacja  blokowania  grupy  czasu  pracy  blokuje  proces  naliczania  czasu  pracy  w  trakcie  operacji  obliczeniowych
Oblicz dzień, Oblicz okres, Oblicz wszystkich. Dodatkowo umożliwia ręczne ustawienie czasu pracy dla zablokowanych
grup. 

Operację  blokowania  grupy  czasu  pracy  oraz  ewentualnej  poprawy  czasu  dla  zablokowanej  grupy  wykonuje  się
najczęściej w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to konieczność zmiany z powodu decyzji administracyjnej – np.
system wyliczył spóźnienie lub godziny nieprzepracowane, a pracownik przyniósł usprawiedliwienie. Drugi przypadek
to  sytuacja  niemożliwa  do  obsłużenia  za  pomocą  algorytmów  rozliczających  czas  pracy  –  np.  brak  możliwości
jednoznacznego określenia kryteriów kwalifikowania nadgodzin. 

Aby wykonać operację blokowania grupy czasu pracy, należy:

W oknie Przetwarzanie RCP wybrać odpowiednią pozycję w sekcji Sumy dnia.

Zaznaczyć checkbox blokady w kolumnie B.

Ważne! Jeśli jest taka konieczność, to możemy ręcznie poprawiać czas pracy w zablokowanej grupie. W tym celu w
wybranej zablokowanej grupie należy ustawić się (kliknięcie lewym przyciskiem myszy) w kolumnie Godz. i wpisać od
lewej czas w formacie: znak plus lub minus oraz bez odstępu gg:mm. Znak plus można zastąpić znakiem spacji. Po
wpisaniu czasu należy opuścić obszar edycji (kliknięcie lewym przyciskiem myszy poza obszar lub klawisz strzałki w
górę lub w dół).

Uwaga! Aby poprawiony czas został uwzględniony w sumie czasów ustawionego okresu, należy wykonać operację
Oblicz dzień lub Oblicz okres – nacisnąć odpowiedni przycisk w oknie.
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Blokowanie obliczonych grup czasu pracy

Aby  odblokować  naliczanie  czasu  pracy  wg  ustawionych  algorytmów  dla  dotychczas  zablokowanej  grupy  czasu
pracy, należy:

W oknie Przetwarzanie RCP wybrać zablokowaną pozycję w sekcji Sumy dnia.

Odznaczyć checkbox blokady w kolumnie B.

Uruchomić operację Oblicz dzień lub Oblicz okres.

Raporty RCP

Raporty RCP są raportami definiowanymi, parametryzowanymi i zmienianymi przez konsultantów i użytkowników.
W związku z tym lista parametrów wejściowych raportów oraz ich działanie mogą być różne u każdego użytkownika.
Raporty  definiowane obejmują  najczęściej  informacje  potrzebne  do  precyzyjnej  lokalizacji  i  wychwytywania  innego
rodzaju błędów niż w standardowych raportach o błędach. 

Sposób obsługi raportów jest opisany w rozdziale Realizacja raportów.

Wykonanie raportu Czasy pracy

Aby wykonać raport Czasy pracy, należy:

Z menu aplikacji wybrać pozycję RCP ›  Obsługa RCP.

Ustawić Filtr: Pracownicy.

Z menu wybrać pozycję Raporty ›  Czasy pracy.
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Okno Wybór struktur

Wypełnić następujące pola:

o Struktura  organizacyjna  -  wybrać  ze  struktury  organizacyjnej,  wartość  pusta  oznacza  wszystkie
jednostki,

o Struktury zatrudnienia - wybrać ze struktury zatrudnienia, wartość pusta oznacza wszystkie stanowiska,

o Początek okresu - wybrać datę z kalendarza,

o Koniec okresu - wybrać datę z kalendarza,

o Drukować  dane  firmy?  -  opcjonalnie  zaznaczyć  checkbox  –  drukowanie  danych  firmy  w  nagłówku
raportu, w przypadku jednostek samodzielnie się rozliczających drukowanie danych tych jednostek,

o Zakres drukowania - zaznaczyć wybór zakresu: Pracownicy, Pozostali, Wszyscy,

o Orientacja wydruku - zaznaczyć sposób prezentacji: Pionowa, Pozioma.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Podgląd wydruku raportu Czasy pracy
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Uwaga! Raport dostępny jest do przeglądu i ewentualnej modyfikacji (po zmianie statusu na unikalny) w kartotece
„Definiowane grupy raportów (Personel)”.

Fundusze pracownicze

Moduł Fundusze pracownicze służy w systemie do zarządzania funduszami pracowniczymi, takimi jak: 

Zakładowy  Fundusz  Świadczeń  Socjalnych  (ZFŚS)  -   Zasady  tworzenia  zakładowego  funduszu  świadczeń
socjalnych  i gospodarowania  jego  środkami  określa  ustawa  z 4  marca  1994  r.  o zakładowym  funduszu
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, nr 118, poz. 561, nr 139, poz. 647 i nr 147, poz. 686,
z 1997  r.  nr  82,  poz.  518  i nr  121,  poz.  770  oraz  z 1998  r.  nr  75,  poz.  486  i nr  113,  poz.  717).  Na
tworzonym  obowiązkowo  odrębnym  rachunku  bankowym  gromadzone  są  środki  pieniężne  pochodzące
z corocznie  dokonywanych  odpisów  i ewentualnych  zwiększeń  tych  odpisów.  Środki  funduszu  są
przeznaczone  na  finansowanie  działalności  socjalnej  organizowanej  na  rzecz  osób  uprawnionych  do
korzystania  z funduszu  oraz  na  dofinansowanie  zakładowych  obiektów  socjalnych.  Pomoc  finansowa
udzielana  jest  na  wniosek  osoby  zainteresowanej,  zgodnie  z zasadami  określonymi
w wewnątrzzakładowym regulaminie.

Moduł Fundusze umożliwia zarządzanie wnioskami do ZFŚS, obsługę wypłat.

Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy  (ZFM) -  W szkołach  i placówkach  oświatowych  procentowo  określona
część  środków pieniężnych  funduszu  świadczeń  socjalnych  jest  corocznie przekazywana  na  tzw.  fundusz
mieszkaniowy.  W ramach  tego  funduszu  realizowana  jest  zwrotna  lub  bezzwrotna  pomoc  na  cele
mieszkaniowe.  Zasady  i warunki  przyznawania,  wysokości  oraz  warunki  spłaty  pożyczek  na  cele
mieszkaniowe  najczęściej  są  określane  w indywidualnych  umowach  zawieranych  przez  pracodawcę
z pożyczkobiorcami.  Pożyczki  na  cele  mieszkaniowe  mogą  być  oprocentowane.  Wysokość  stopy
procentowej określa się w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Moduł Fundusze umożliwia zarządzanie wnioskami do ZFM, obsługę wypłat, tworzenie harmonogramu spłat.

Zakładowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  (ZFRON)  -  Zakładowy  Fundusz  Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej ZFRON, działa na zasadach określonych  w rozporządzeniu  Ministra
Pracy  i Polityki  Socjalnej  z dnia  31  grudnia  1998  r.  w sprawie  zakładowego  funduszu  rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z dnia  15  stycznia  1999  r.).  Zakładowy  fundusz  rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych mają obowiązek prowadzić  zakłady  pracy  chronionej.  Jego  środki  przeznaczane są  na
finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz  ubezpieczenie osób  niepełnosprawnych,
zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.

Moduł Fundusze umożliwia zarządzanie wnioskami do ZFRON, obsługę wypłat.

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP) - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, zwana
dalej  PKZP,  działa  na  zasadach  określonych  w rozporządzeniu  Rady  Ministrów z dnia  19  grudnia  1992  r.
w sprawie  pracowniczych  kaszapomogowo  –  pożyczkowych  oraz  spółdzielczych  kas  oszczędnościowo  –
kredytowych  w zakładach  pracy  (Dz.  U.  Nr  100,  poz.  502  z późniejszymi  zmianami)  oraz  na  podstawie
statutu uchwalonego przez zakład pracy. 

Celem  PKZP  jest  udzielanie  jej  członkom  pomocy  materialnej  w formie  pożyczek  długo-
i krótkoterminowych oraz zapomóg – w miarę posiadanych środków – na zasadach określonych w statucie.
Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji. Członkowie PKZP wpłacają wpisowe
i miesięczny wkład członkowski w wysokości ustalonej przez walne zebranie członków.

Moduł  Fundusze  umożliwia  prowadzenie  rejestru  członków  PKZP  oraz  zarządzanie  wnioskami  do  PKZP,  obsługę
wypłat, tworzenie harmonogramu spłat, spłatę z wkładów PKZP.

Zarządzanie funduszami polega na:

o rejestrowaniu,

o rozpatrywaniu,
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o zatwierdzaniu do realizacji,

o odrzucaniu wniosków.

W  przypadku  zatwierdzenia  do  realizacji  oraz  przy  odpowiednim  rodzaju  świadczenia  tworzony  jest  również
harmonogram spłaty powstałego zadłużenia.

Podstawowe słowniki

Standardowe funkcje / operacje wybierane z menu umożliwiają zarządzanie zawartością słownika.

Słowniki świadczeń

Słowniki  świadczeń  umożliwiają  zdefiniowanie  wszelkich  świadczeń,  na  pokrycie  których  rozdysponowywane  są
środki z poszczególnych funduszy.

Słownik Świadczenie PKZP

Słownik Świadczenie ZFRON
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 Słownik Świadczenie ZFM

Słownik Świadczenie ZFSS  

Każde świadczenie opisane jest następującymi atrybutami:

o Symbol - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Nazwa  - pole tekstowe o długości 80 znaków,

o Opis  - pole tekstowe o długości 200 znaków,

o Człon analityki  - pole tekstowe o długości 20 znaków.

 Ekran definicji świadczenia
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Słowniki rodzajów świadczeń

Słowniki  rodzajów  świadczeń  umożliwiają  zdefiniowanie  rodzajów  świadczenia,  na  pokrycie  którego
rozdysponowywane są środki z poszczególnych funduszy.

Słownik Rodzaj świadczenia PKZP

Słownik Rodzaj świadczenia ZFRON
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Słownik Rodzaj świadczenia ZFM

Słownik Rodzaj świadczenia ZFSS

Każdy rodzaj świadczenia jest opisany następującymi atrybutami:

Symbol  - pole tekstowe o długości 10 znaków,

Nazwa  - pole tekstowe o długości 50 znaków,

Status spłaty

o do spłacenia,

o nie dotyczy,

Tworzyć harmonogram spłat – tak / nie, gdy świadczenie ma status „do spłacenia”.

 Ekran definicji rodzaju świadczenia
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Kartoteka członków PKZP

Moduł Fundusze zawiera Kartotekę Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.

Aby  skorzystać  z tej  kartoteki,  należy  z menu  okna  głównego  Personel  wybrać  opcję  Fundusze  ›  Kartoteka
członków PKZP. 

Kartoteka Członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
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Dodawanie nowego członka

Aby dodać nowego członka PKZP, należy:

W menu Dane wybrać polecenie Dodaj.

 Dodanie członka PKZP

Wprowadzić następujące dane:

o Pracownicy  -  wybrać  pracownika  z  kartoteki  osobowej  pracowników (przycisk  po  prawej  stronie przy
polu pracownicy),
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Kartoteka pracowników

o Numer  - pole tekstowe o długości 64 znaków,

o Data przystąpienia - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Kwota wpisowego - wprowadzić wartość wpisowego,

o Kwota składki - wprowadzić wysokość składki,

o Data ustalenia bilansu otwarcia  - wpisać lub wybrać z kalendarza,

o Bilans otwarcia wkładów,

o Bilans otwarcia spłat.

Przejść na zakładkę Adresy.  Następnie nacisnąć  przycisk  Dodaj  i  uzupełnić  pola  dotyczące adresu.  Nacisnąć
przycisk Akceptuj. Można dodać kilka adresów.
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Dodawanie członka PKZP - Adresy

Wybrać polecenie Akceptuj.

Poprawianie danych o członku

Aby zmodyfikować dane członka PKZP, należy:

Podświetlić członka PKZP, którego dane mają zostać poprawione.

W menu Dane wybrać polecenie Popraw.

Uaktywni się okno, w którym należy wprowadzić odpowiednie zmiany.

Po wprowadzeniu zmian należy je zaakceptować przyciskiem Akceptuj.

Wyświetlanie danych członka

Po  wywołaniu  opcji  Dane  ›  Wyświetl  pojawi  się  analogiczne  okno,  jak  w przypadku  poprawiania  danych,  które
umożliwia podgląd danych członka PKZP, bez możliwości edycji.

Zmiana statusu członka

Członka PKZP nie można usunąć, można tylko zmienić jego status na Nieaktywny.

Aby zmienić status członka PKZP, należy

Z menu Operacje wybrać opcję Zmiana statusu.
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Zmiana statusu

Wypełnić następujące pola:

o Status  - pole zablokowane do edycji. Wartość tego pola jest ustawiana automatycznie – dla  aktywnego
członka  PKZP  pole  przyjmuje  wartość  Nieaktywny,  a  dla  nieaktywnego  członka  PKZP  pole  przyjmuje
wartość Aktywny.

o Data zmiany statusu - domyślnie bieżąca data.

Przyciskiem Akceptuj zatwierdzić dane.

Wpłata wpisowego

Wpłata wpisowego w kasie

Aby zarejestrować wpłatę wpisowego w kasie przez członka PKZP, należy:

Podświetlić członka PKZP, dla którego ma zostać zarejestrowana wpłata składki.

W menu wybrać opcję Operacje ›  Wpłata wpisowego w kasie.

Wpłata wpisowego w kasie

Wypełnić pole Kwota wpisowego.

Wypełnić pole Data wpłaty - domyślnie bieżąca data.

Przyciskiem Akceptuj zatwierdzić dane.

Wpłata wpisowego przelewem

Aby zarejestrować wpłatę wpisowego przelewem przez członka PKZP, należy:

Podświetlić członka PKZP, dla którego ma zostać zarejestrowana wpłata składki.

W menu wybrać opcję Operacje ›  Wpłata wpisowego przelewem.
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Wpłata wpisowego przelewem

Wypełnić pole Kwota wpisowego.

Wypełnić pole Data wpłaty - domyślnie bieżąca data.

Wypełnić pole Opis.

Przyciskiem Akceptuj zatwierdzić dane.

Wycofanie wpłaty wpisowego

Możliwe jest wycofanie wpłaty wpisowego.  Chcąc wycofać wpłatę wpisowego, należy:

Podświetlić członka PKZP, dla którego ma zostać wycofana wpłata wpisowego.

W menu wybrać opcję Operacje ›  Wycofanie wpłaty wpisowego.

Wycofanie wpłaty wpisowego

Wcisnąć przycisk Tak.

Wpłata składki

Wpłata składki w kasie

Aby zarejestrować wpłatę składki w kasie przez członka PKZP, należy:

Podświetlić członka PKZP, dla którego ma zostać zarejestrowana wpłata składki.

W menu wybrać opcję Operacje ›  Wpłata składki w kasie.

Wpłata składki w kasie

Wypełnić pole Kwota składki.
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Wypełnić pole Data wpłaty - domyślnie bieżąca data.

Przyciskiem Akceptuj zatwierdzić dane.

Wpłata składki przelewem

Aby zarejestrować wpłatę składki przelewem przez członka PKZP, należy:

Podświetlić członka PKZP, dla którego ma zostać zarejestrowana wpłata składki.

W menu wybrać opcję Operacje ›  Wpłata składki przelewem.

Wpłata składki przelewem

Wypełnić pole Kwota składki.

Wypełnić pole Data wpłaty - domyślnie bieżąca data.

Wypełnić pole Opis.

Przyciskiem Akceptuj zatwierdzić dane.

Wycofanie wpłaty składki

Możliwe jest wycofanie wpłaty składki. W celu  wycofania wpłatę składki, należy:

Podświetlić członka PKZP, dla którego ma zostać wycofana wpłata składki.

W menu wybrać opcję Operacje ›  Wycofanie wpłaty składki.

Wycofanie wpłaty składki

Podświetlić składkę na liście i wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Wycofanie wpłaty składki

Wcisnąć przycisk Tak.

Wypłata wkładów

Wypłata wkładów w kasie

Aby zarejestrować wypłatę wkładów członka PKZP w kasie, należy:

Podświetlić członka PKZP, dla którego ma zostać zarejestrowana wypłata wkładów.

Z menu Operacje wybrać opcję Wypłata wkładów.

Wypłata wkładów

Wypełnić pole Kwota wkładów do wypłaty - domyślnie suma wkładów członka.

Wypełnić pole Data wypłaty - domyślnie bieżąca data.

Przyciskiem Akceptuj zatwierdzić dane.

Wypłata wkładów przez listę płac

Aby zarejestrować wypłatę wkładów członka PKZP przez listę płac, należy:

Podświetlić członka PKZP, dla którego ma zostać zarejestrowana wypłata wkładów.

Z menu Operacje wybrać opcję Wypłata wkładów przez listę płac.

Wypłata wkładów PKZP przez listę płac

Wypełnić pole Kwota wkładów do wypłaty - domyślnie suma wkładów członka.

Wypełnić pole  Data wypłaty - domyślnie bieżąca data.



859Fundusze pracownicze

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Przyciskiem Akceptuj zatwierdzić dane.

Zadeklarowana kwota zostanie pobrana na następnej liście wypłat.

Wypłata wkładów przelewem

Aby zarejestrować wypłatę wkładów członka PKZP przelewem, należy:

Podświetlić członka PKZP, dla którego ma zostać zarejestrowana wypłata wkładów przelewem.

W menu wybrać opcję Operacje ›  Wypłata wkładów przelewem.

Wypłata wkładów przelewem

Wypełnić pole Kwota wkładów do wypłaty - domyślnie całkowita kwota wkładów.

Wypełnić pole Data wpłaty - domyślnie bieżąca data.

Wypełnić pole Opis - numer wyciągu bankowego.

Przyciskiem Akceptuj zatwierdzić dane.

Wycofanie wypłaty wkładów

Możliwe jest wycofanie wypłaty wkładów. Aby wycofać wypłatę wkładów, należy:

Podświetlić członka PKZP, dla którego ma zostać wycofana wypłata wkładów.

W menu wybrać opcję Operacje ›  Wycofanie wypłaty wkładów.

Wycofanie wypłaty wkładów

Podświetlić wypłatę na liście i wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Wycofanie wypłaty wkładów

Wcisnąć przycisk Tak.

Podgląd operacji

Aby wyświetlić operacje dotyczące wkładów członka PKZP, należy:

Podświetlić członka PKZP, dla którego ma zostać wyświetlone zestawienie operacji.

Z menu Operacje wybrać opcję Podgląd operacji.

Operacje dot. członka PKZP

Można  ograniczyć  zakres  widocznych  operacji  do  rodzaju  operacji  wybranego  z  listy  rozwijalnej  Rodzaj
operacji:

o Wpłacone składki przez listę płac,

o Wpłacone składki w kasie,

o Zaksięgowane odsetki z lokat,

o Inne operacje,

o Wypłata wkładów,

o Przeksięgowanie na poczet spłaty pożyczki,

o Wypłata wkładów przez listę płac,

o Wpłata składki przelewem,

o Wypłata wkładów przelewem,

o Spłaty pożyczki,
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o Wypłacone pożyczki,

o Umorzenie pożyczki,

o Spłaty pożyczki w kasie,

o Wpłata wpisowego przez listę płac,

o Wpłata wpisowego w kasie,

o Wpłata wpisowego przelewem,

o Wycofanie wpłaty wpisowego,

o Wycofanie wpłaty składki,

o Wycofanie wypłaty wkładów.

Po wybraniu rodzaju operacji wcisnąć przycisk Filtruj.

Aby zamknąć okno, należy nacisnąć przycisk Zamknij.

Kartoteka wniosków (PKZP, ZFM, ZFRON, ZFŚS)

Kartoteka prezentuje wykaz wniosków do funduszu. Poniżej zostanie omówiony proces zarządzania  funduszem  na
przykładzie funduszu PKZP.

W  celu  skorzystania  z modułu  obsługującego  fundusze,  np.  Pracownicza  Kasa  Zapomogowo-Pożyczkowa,  należy
uruchomić w menu systemowym opcję Fundusze ›  Wnioski do PKZP.

Kartoteka wniosków do PKZP

Uwaga! Parametr konfiguracyjny ObsWnioskowDlaBylychPrac (modułów "Fundusze pracownicze - ZFŚS" oraz
"Fundusze pracownicze - ZFM") umożliwia przekazanie do realizacji wniosku z funduszy pracowniczych (ZFŚS oraz
ZFM) dla byłego pracownika. Parametr określa sposób obsługi zatwierdzania wniosków, których wnioskodawcy nie
są zatrudnieni.
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Rejestracja wniosku

W celu zarejestrowania wniosku należy:

W menu Dane wybrać polecenie Dodaj.

Powyższa czynność spowoduje wywołanie okna Dodanie wniosku.

 Dodanie wniosku – zakładka Wniosek

Należy wprowadzić następujące dane: 

o Imię  i Nazwisko  osoby,  której  wniosek  dotyczy  -  wybrane  z  Kartoteki  Członków  Pracowniczej  Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej,

Kartoteka Członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

o Data złożenia - domyślnie podpowiadana jest data bieżąca,
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o Świadczenie – wybierane ze słownika dostępnych świadczeń,

 Słownik Świadczenie PKZP

o Rodzaj  świadczenia  –  wybierany  ze  słownika,  zawierający  informacje,  np.  o sposobie  wypłaty
i rozliczania świadczenia,

Słownik Rodzaj świadczenia PKZP

o Kwota - wnioskowana kwota świadczenia,

o Bez  deklaracji  kwoty  -  domyślnie  pole  nie  jest  zaznaczone.  Po  zaznaczeniu,  pole  Kwota  staje  się
nieaktywne  (i  puste).  Kwota  będzie  określona  przy  zatwierdzaniu  wniosku  do  realizacji  i może  być
dowolnie zmieniana do czasu „potwierdzenia realizacji”,

o Wypłata tylko w kasie - zaznaczyć, jeśli wypłata świadczenia ma odbyć się w kasie,

o Opis - np. uzasadnienie wniosku.

Uwaga! Jeśli w systemie ustawione jest automatyczne generowanie numeracji dla funduszy, to pole <Numer> nie
jest aktywne, wówczas numeru się nie wprowadza, gdyż zostanie on wygenerowany i wprowadzony po dodaniu
wniosku.

Na zakładce Konto bankowe, jeśli wypłata świadczenia ma nastąpić na inny rachunek bankowy niż domyślne
konto pracownika, wybrać ze słownika kont pracownika odpowiedni rachunek.
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Dodanie wniosku – zakładka Konto bankowe

Na zakładce Żyranci wybrać żyrantów z  listy  członków PKZP  poprzez  naciśnięcie przycisku   Dodawanie
żyranta.

Dodanie wniosku – wypełniona zakładka Żyranci

Ważne! Podczas przypisywania żyrantów do wniosku o świadczenie z PKZP, po wybraniu lub wyszukaniu i
wybraniu członka PKZP, dodano wykonanie sprawdzenia liczby niespłaconych lub żyrowanych niespłaconych
pożyczek. Jeżeli suma niespłaconych i / lub żyrowanych niespłaconych wniosków przekracza limit określony
w parametrze konfiguracyjnym „limitPozyczekZyranta”, dodanie żyranta do wniosku jest zabronione. Pojawia się
wtedy poniższy komunikat:
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Komunikat o przekroczeniu limitu niespłaconych pożyczek

Ważne! Jeśli w parametrze wprowadzona jest wartość 0 oznacza to, że nie ma ograniczenia liczby żyrowanych
pożyczek. 

Uwaga! Parametr konfiguracyjny „limitPozyczekZyranta” umożliwia określenie, czy do limitu żyrowanych pożyczek
wliczane się własne pożyczki potencjalnego żyranta, czy tylko pożyczki podżyrowane. Pozwala również sterować
działaniem systemu podczas dodawania żyranta, który przekroczył już limit żyrowanych pożyczek (pole „Akcja gdy
przekroczony limit”).

Parametr "Limit pożyczek do spłaty lub żyrowania"

Po  prawidłowym  wprowadzeniu  danych  należy  nacisnąć  przycisk  Akceptuj.  Wynikiem  tej  operacji  będzie
zarejestrowanie wniosku w systemie i pojawienie się go na liście wniosków posiadających status Złożony.

Uwaga! W przypadku, gdy operator posiada uprawnienia do akceptacji wniosku oraz do zatwierdzania wniosku
do realizacji, pojawia się lista rozwijana umożliwiająca wybranie kolejnych operacji związanych z wnioskiem.
Możliwe jest wówczas przyspieszenie „obiegu” wniosku.

Masowa rejestracja wniosków

Dla Świadczeń z ZFŚS jest dostępna funkcja masowej rejestracji świadczenia. 

Należy wybrać pozycję Fundusze  Wnioski masowe ZFŚS.

Rejestracja wniosku dla wielu beneficjentów jest analogiczna do rejestracji wniosku dla jednego beneficjenta. Składa
się z następujących kroków. 

Wybór  funkcji  masowej  rejestracji  wniosków  do  ZFŚS.  Po  wybraniu  funkcji  pojawi  się  formularz,  na  którym
użytkownik podaje wspólne dla wszystkich świadczeń dane. 



866 Fundusze pracownicze

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Masowa rejestracja wniosków

W szczególności wypełnia pola: 

a. Świadczenie 

b. Rodzaj świadczenia 

c. Kwota 

Np.:

Masowa rejestracja wniosków

Następnie przechodzi do wyboru beneficjentów klikając w przyciski przy polu "Nazwisko". 

Pojawi się lista beneficjentów, dla których można zarejestrować świadczenie. 
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Wybór beneficjentów

Korzystając  z  funkcjonalności  formularza,  a  w  szczególności  klikając  w  poszczególne  pozycje  z  wciśniętym
przyciskiem Ctrl, zaznaczamy beneficjentów, dla których ma być zarejestrowane świadczenie. 

Po zaznaczeniu wszystkich beneficjentów, użytkownik naciska przycisk Wybierz. 

Naciśnięcie  przycisku  Wybierz  spowoduje  zarejestrowanie  świadczenia  o  podanych  cechach,  dla  wszystkich
zaznaczonych beneficjentów. 

Dalsza obsługa świadczeń przebiega tak samo, jak dla świadczeń zarejestrowanych pojedynczo. 

Poprawienie złożonego wniosku

Poprawić można jedynie wnioski o statusie Złożony.

Aby poprawić wniosek, należy:

W menu Dane wybrać polecenie Popraw.

Po  wyświetleniu  okna  można  wprowadzić  odpowiednie  zmiany.  Istnieje  możliwość  zmiany  większości  danych
dotyczących wniosku wprowadzonych podczas rejestrowania.

Uwaga! Nie ma możliwości poprawienia danych osobowych osoby, której dany wniosek dotyczy.

Po wprowadzeniu zmian we wniosku należy nacisnąć przycisk Akceptuj.
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Wyświetlanie wniosku

Po  wywołaniu  opcji  Wyświetl  z menu  Dane  pojawi  się  analogiczne  okno,  jak  w przypadku  poprawiania,  bez
możliwości edycji poszczególnych pól. Umożliwia ono podgląd szczegółowych danych wniosku.

Podgląd wniosku

Usuwanie wniosku

Usuwać można jedynie wnioski o statusie Złożony.

Aby usunąć wniosek należy:

W menu Dane wybrać polecenie Usuń.

Po  pojawieniu  się  okienka  z pytaniem  o potwierdzenie  usunięcia,  należy  wybrać  Tak.  Wniosek  zostanie
usunięty z systemu.

Potwierdzenie usunięcia wniosku

Rozpatrywanie wniosku

Kolejnym  krokiem  w cyklu  życia  wniosku,  który  rozpoczyna  się  jego  złożeniem,  a kończy  przy  spełnionych
odpowiednich warunkach realizacją (np. wypłatą świadczenia) jest rozpatrzenie wniosku  przez  osobą  lub  komisję do
tego uprawnioną. W systemie akceptację lub odrzucenie wniosku dokonuje się w następujący sposób:

Z listy rozwijanej zawierającej statusy wniosku  należy wybrać pozycję: Złożony,  następnie,  gdy  odpowiednie
wnioski pojawią się w tabeli należy zaznaczyć jeden lub więcej wniosków.

W menu Operacje wybrać polecenie Rozpatrywanie wniosku.
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W górnej części okna znajdują się informacje dotyczące złożonego wniosku. 

Zaznaczyć odpowiedni przełącznik Akceptacja wniosku lub Odrzucenie wniosku.

W przypadku zaakceptowania wniosku wypełnić należy następujące pola:

Rozpatrywanie wniosku – akceptacja wniosku

o Data rozpatrzenia - domyślnie podpowiadana bieżąca data,

o Przyznany  rodzaj  świadczenia  -  domyślnie  podpowiadany  rodzaj  świadczenia  wprowadzony  podczas
rejestrowania wniosku,

o Przyznana kwota - domyślnie podpowiadana kwota wprowadzona podczas rejestracji wniosku,

o Tworzyć  harmonogram  wypłat  (Wymagane  przy  obsłudze  wypłat  przez  listę  płac)  -  domyślnie
zaznaczona jest opcja odpowiednia dla danego rodzaju świadczenia,

o Wypłata tylko w kasie - zaznaczyć, jeśli wypłata świadczenia ma odbyć się w kasie,

o Opis decyzji.

Uwaga! W przypadku Rodzaju świadczenia opcja Tworzyć harmonogram spłat wprowadzana jest np. przy
dodawaniu nowej pozycji do słownika.

Gdy wniosek zostanie odrzucony należy wypełnić pola: Data rozpatrzenia oraz Opis decyzji.
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Rozpatrywanie wniosku – odrzucenie wniosku

Po uzupełnieniu informacji w oknie należy przycisnąć przycisk Akceptuj lub, odpowiednio, Odrzuć.

W przypadku, gdy do rozpatrzenia wybranych zostało więcej niż jeden  wniosek,  po  naciśnięciu  przycisku  Akceptuj
w oknie  pojawią  się  kolejno  wszystkie  wnioski  zaznaczone  do  rozpatrzenia,  względem  których  należy  zastosować
powyższą  procedurę.  Informacja,  który  wniosek  jest  aktualnie  rozpatrywany  i ile  zostało  wybranych  widoczna  jest
w tytule okna.
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Filtrowanie

Kartoteka wniosków posiada wbudowane filtry:

Kartoteka wniosków do PKZP – filtrowanie

Rodzaj przeglądu:

o Rozpatrywane – filtr powiązany z wyborem statusu wniosku:

Złożony - wniosek zarejestrowany w systemie,

Zaakceptowany - wniosek zaakceptowany przez osobę do tego uprawnioną,

Zatwierdzony do realizacji –  wniosek  zatwierdzony  do  wypłaty  i oczekujący  np.  na  realizację
poprzez listę płac,

Zrealizowany - świadczenie wypłacone przez listę płac, bądź zrealizowane w inny sposób,

Odrzucony - wniosek odrzucony przez osobę do tego uprawnioną (np. z powodu niespełnienia
jakiegoś warunku),

Wszystko - pokazuje wszystkie rozpatrywane wnioski znajdujące się w systemie (o dowolnym
statusie),

o Zrealizowane – filtr powiązany z wyborem statusu spłaty:

Nie dotyczy - świadczenie niepodlegające spłacie,

Do spłacenia - świadczenie podlegające spłacie,

Spłacony - pożyczka spłacona,

Umorzony - pożyczka umorzona,

Wszystko - pokazuje wszystkie zrealizowane wnioski  znajdujące się w systemie (o dowolnym
statusie),
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Rok  –  wyświetlenie  wniosków  według  daty  złożenia  w  przypadku  wniosków  rozpatrywanych  lub  daty
rozpatrzenia wniosku w przypadku wniosków rozpatrzonych,

Data  –  wyświetlenie  wniosków  według  daty  złożenia  w  przypadku  wniosków  rozpatrywanych  lub  daty
rozpatrzenia wniosku w przypadku wniosków rozpatrzonych,

Status wniosku,

Wnioskowany rodzaj świadczenia,

Przyznany rodzaj świadczenia,

Świadczenie,

Wypłata tylko w kasie – Nie/Tak,

Jednostka org.,

Stanowisko (osoby składającej wniosek),

Status zatrudnienia: Zatrudnieni, Zwolnieni, Wszyscy,

Nazwisko,

Symbol,

Operator rejestrujący.

Anulowanie akceptacji wniosku

Możliwe jest anulowanie akceptacji wniosku (w przypadku, gdy np. wnioski zostaną omyłkowo zaakceptowane).

W celu wykonania tej czynności należy:

Z listy rozwijanej zawierającej statusy wniosku  wybrać pozycję: Zaakceptowany, następnie, gdy odpowiednie
wnioski pojawią się w tabelce należy zaznaczyć jeden lub więcej wniosków.

W menu Operacje należy wybrać polecenie Anulowanie akceptacji.

Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie operacji.

Okno potwierdzenia operacji anulowania akceptacji wniosku

Po  potwierdzeniu  wykonania  operacji  przyciskiem  Tak  pojawi  się  okno  z informacją  o pomyślnym
zakończeniu anulowania. Wówczas wniosek otrzymuje status Złożony.

Informacja o anulowaniu akceptacji wniosku
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Anulowanie odrzucenia wniosku

Analogicznie, jak w przypadku anulowania akceptacji istnieje też możliwość anulowania odrzucenia.

Aby wykonać anulowanie, należy:

Z  listy  rozwijanej  zawierającej  statusy  wniosku  należy  wybrać  pozycję:  Odrzucony,  następnie,  gdy
odpowiednie wnioski pojawią się w tabelce należy zaznaczyć jeden wniosek lub więcej.

W menu Operacje należy wybrać polecenie Anulowanie odrzucenia.

Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie operacji.

Okno potwierdzenia operacji anulowania odrzucenia wniosku

Po  potwierdzeniu  wykonania  operacji  przyciskiem  Tak  pojawi  się  okno  z informacją  o pomyślnym
zakończeniu anulowania. Wówczas wniosek otrzymuje status Złożony.

Informacja o anulowaniu akceptacji wniosku

Zatwierdzenie wniosku do realizacji

Zaakceptowany wniosek może zostać zatwierdzony do realizacji. Należy wykonać to w następujący sposób.

Z  listy  rozwijanej  zawierającej  statusy  wniosku  należy  wybrać  pozycję:  Zaakceptowany,  następnie,  gdy
odpowiednie wnioski pojawią się w tabelce, należy zaznaczyć jeden nich.

W menu Operacje wybrać polecenie Zatwierdzenie wniosku do realizacji.

W zależności  od  rodzaju  świadczenia,  jaki  został  przyznany  (zaakceptowany),  świadczenie może być  spłacane lub
nie.

Gdy świadczenie nie podlega spłacie oraz gdy nie jest tworzony harmonogram wypłat, pojawi się następujące okno:

Przekazanie do realizacji, gdy świadczenie nie
podlega spłacie

Należy wypełnić pole Data przekazania do realizacji - domyślnie podpowiadana jest bieżąca data.

Gdy świadczenie podlega spłacie lub tworzony jest harmonogram wypłat, pojawi się następujące okno:
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Zatwierdzenie do realizacji – Zakładka Wypłata świadczenia

W górnej części okna znajduje się pole:

o Zatwierdzona kwota -  informacja - jaka kwota została zatwierdzona.

Uwaga! Gdy podczas dodawania (lub poprawiania) wniosku zaznaczone zostanie pole <Bez deklaracji kwoty> to
w polu "Zatwierdzona kwota" wyświetlana będzie wartość 0,00.

Zakładka  Wypłata  świadczenia  służy  do  wprowadzenia  kwot  wypłaty  i dat  przekazania  ich  do  realizacji.  Po
wciśnięciu  przycisku  Dodaj  w polu  Kwota  do  wypłaty  podpowiada  się  kwota  będąca  różnicą  między  zatwierdzoną
kwotą,  a sumą  wprowadzonych  rat  do  wypłaty  (w  przypadku,  gdy  wprowadzana  jest  pierwsza  rata,  domyślną
wartością  jest  zatwierdzona  kwota).  Możliwe  jest  wprowadzenie  dowolnej  wartości  nie  większej  (wraz  z sumą
wcześniej wprowadzonych rat) od przyznanej kwoty.

Uwaga! Gdy podczas dodawania (lub poprawiania) wniosku zaznaczone zostanie pole Bez deklaracji kwoty
wówczas po wciśnięciu przycisku Dodaj w polu "Kwota do wypłaty" nie będzie podpowiadana żadna kwota.

Jeśli  wypłata  raty  nie  jest  dokonana  lub  kwota  nie  została  jeszcze  pobrana  na  listę  płac,  dopuszczalne  jest
poprawianie  i usuwanie  wprowadzonych  danych.  Gdy  wypłata  nastąpiła,  w tabelce  w kolumnie  Data  wypłaty
wyświetla się data wypłaty, natomiast, gdy obsługa następuje przez listę płac, to w kolumnie Nr listy płac pojawia się
nr listy płac, na którą została pobrana kwota.

Na zakładce Harmonogram spłat znajdują się następujące pola:
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Zatwierdzenie do realizacji – Zakładka Harmonogram spłat

o Kwota do spłacenia - domyślnie zatwierdzona kwota,

o Pozostało do rozpisania - informacja, jaka kwota pozostała do rozpisania na raty,

o Automatyczny podział kwoty na raty - gdy zaznaczone jest to pole, należy wypełnić:

o Ilość rat - liczba rat, czyli na ile rat ma być podzielona kwota spłaty,

o Miesiąc spłaty pierwszej raty - miesiąc, od którego ma się rozpocząć spłacanie,

o Rok - rok rozpoczęcia spłaty.

Po naciśnięciu  przycisku  Przelicz  następuje przeliczenie kwoty  do  spłacenia  na  wprowadzoną  ilość  rat  oraz
stworzony  zostaje  harmonogram  spłat.  Spłaty  rozpoczynają  się  od  wprowadzonego  miesiąca  i roku
i rozpisane są na kolejne miesiące.

Istnieje możliwość ręcznego tworzenia harmonogramu. Służą do tego pola i przyciski znajdujące się w dolnej części
okna (pod tabelką). Można dodawać, usuwać i poprawiać poszczególne raty zwracając jedynie uwagę, żeby suma kwot
rat zgadzała się z kwotą do spłacenia.

Po stworzeniu harmonogramu spłat, należy przejść na zakładkę Spłata z etatów.
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Zatwierdzenie do realizacji – Zakładka Spłata z etatów

Wyświetli  się lista  etatów  pracownika.  Należy  zaznaczyć  etaty,  z których  ma  być  dokonywana  spłata  zadłużenia
(domyślnie zaznaczone są wszystkie etaty).

Uwaga! Gdy świadczenie nie podlega spłacie, to zakładki Harmonogram spłat i Spłata z etatów są nieaktywne.

Opcjonalnie na zakładce Żyranci wybrać żyrantów.
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 Zatwierdzenie do realizacji – Zakładka Żyranci

Po prawidłowym wypełnieniu okien należy nacisnąć przycisk Akceptuj.

Po zatwierdzeniu wniosku do realizacji otrzymuje on status Zatwierdzony do realizacji. Realizacja świadczenia przez
listę płac następuje wtedy, gdy data przekazania do realizacji jest zgodna z miesiącem kosztów listy płac. Po wypłacie
poprzez  listę  płac  wszystkich  rat  (całej  zatwierdzonej  kwoty)  status  wniosku  zostaje  automatycznie  zmieniony  na
Zrealizowany. 

Jeśli wniosek nie miał  wprowadzonej  kwoty  (znacznik  Bez  deklaracji  kwoty  –  niezaznaczony),  to  kwoty  mogą  być
wprowadzane w dowolnym czasie i wymiarze.

Potwierdzenie realizacji

W przypadku, gdy realizacja świadczenia nie następuje poprzez listę płac lub wniosek jest bez początkowej deklaracji
kwoty, chcąc go zrealizować, należy w menu Operacje wybrać polecenie Potwierdzenie realizacji.

Po pojawieniu się okienka z pytaniem o potwierdzenie, trzeba wprowadzić datę i wcisnąć przycisk Zatwierdź.

Potwierdzenie realizacji wniosku, gdy obsługa nie
następuje poprzez listę płac
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Ważne! Gdy wniosek jest bez początkowej deklaracji kwoty, to Potwierdzenie realizacji może nastąpić dopiero
wtedy, gdy wypłata wszystkich kwot zostanie potwierdzona.

Anulowanie zatwierdzenia do realizacji

Anulowanie zatwierdzenia do realizacji możliwe jest jedynie dla wniosków, dla których nie zostały jeszcze dokonane
żadne wypłaty, ani spłaty zadłużenia. 

Aby to wykonać, należy:

Z  listy  rozwijanej  zawierającej  statusy  wniosku  wybrać  pozycję:  Zatwierdzony  do  realizacji,  następnie,  gdy
odpowiednie wnioski pojawią się w tabelce, zaznaczyć jeden.

W menu Operacje wybrać polecenie Anulowanie zatwierdzenia do realizacji.

Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie operacji.

Okno potwierdzenia operacji anulowania zatwierdzenia wniosku do
realizacji

Po  potwierdzeniu  wykonania  operacji  przyciskiem  Tak  pojawi  się  okno  z informacją  o pomyślnym
zakończeniu anulowania. Wówczas wniosek otrzymuje status Zaakceptowany.

Informacja o anulowaniu zatwierdzenia wniosku do realizacji

Harmonogram spłat oraz obsługa wypłat

W przypadku wniosków, które są zatwierdzone do realizacji lub są zrealizowane i ich świadczenia podlegają spłacie
lub tworzony jest harmonogram wypłat, możliwy jest  podgląd  spłat  /  wypłat  i poprawianie  harmonogramu  spłat  /
wypłat.

Uwaga! Wnioski, które zostaną zrealizowane otrzymują status Zrealizowany. Rozszerzona obsługa wniosków
zrealizowanych możliwa jest po ustawieniu przełącznika na oknie głównym na Zrealizowane.

Aby możliwy był podgląd lub  poprawianie harmonogramu  spłat,  należy  wybrać  wnioski  Rozpatrywane  o statusie:
Zatwierdzony do realizacji lub Zrealizowany bądź Zrealizowane o statusie spłaty: Do spłacenia.

Podgląd spłat / wypłat

W menu Operacje wybrać polecenie Podgląd spłat / wypłat.

Pojawi  się okno  z podglądem,  które na  zakładce Harmonogram  spłat  zawiera  informacje  o ratach,  a na  zakładce
Spłata  z etatów  listę  etatów  z zaznaczonymi  tymi,  z których  dokonywana  jest  lub/i  będzie  dokonywana  spłata,
natomiast na zakładce Wypłata świadczenia wyświetlane są dane dotyczące wypłat.
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Podgląd harmonogramu spłat

Naciśnięcie przycisku Zamknij spowoduje zamknięcie okna.

Poprawianie harmonogramu wypłat

W menu Operacje wybrać polecenie Obsługa wypłat.

Pojawi się okno z aktywną zakładką Wypłata świadczenia.
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 Obsługa wypłat

Na wyświetlonej zakładce można dodać, poprawić lub usunąć wybraną ratę przeznaczoną do wypłaty.

Uwaga! Możliwe jest poprawianie i usuwanie jedynie rat, które nie zostały jeszcze wypłacone lub pobrane na listę
płac. (Rata wypłacona ma w kolumnie Data wypłaty wyświetloną datę, rata pobrana na listę płac ma wyświetlony nr
listy płac w kolumnie Nr listy płac).

Uwaga! Gdy podczas dodawania (lub poprawiania) wniosku zaznaczone zostanie pole <Bez deklaracji kwoty>, to
w wyżej opisany sposób można dodawać kolejne kwoty do wypłaty.

Poprawianie harmonogramu spłat

W menu Operacje wybrać polecenie Poprawianie harmonogramu spłat.

Pojawi się okno:
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Poprawianie harmonogramu spłat

Na zakładce Harmonogram  spłat  można  dodać,  usunąć  i poprawić  poszczególne raty.  Istnieje również  możliwość
automatycznego  naliczania  odsetek  wg  zdefiniowanej  dowolnie  formuły  po  wypełnieniu  pól:  Oprocentowanie,
Algorytm naliczania odsetek. Pola znajdują się w górnej części okna.

Na zakładce Spłata etatów można zmienić etat, z którego są spłacone raty.

Uwaga! Modyfikacji nie podlegają raty oznaczone jako spłacone.

Uwaga! W kolumnie Nr listy płac pojawia się nr listy płac, na który została pobrana kwota.

Uwaga! Podczas pobierania raty świadczenia spłacanego z listy płac, rata zapisuje się według roku i miesiąca
kosztów z listy płac.

Spłata zadłużenia w kasie

Możliwe jest jednorazowe spłacenie części lub całości zadłużenia.

Chcąc zarejestrować spłatę należy:

W  oknie  pokazującym  listę  wniosków  ustawić  przełącznik  na  Zrealizowane,  a status  spłaty  ustawić  na
pozycję Do spłacenia.

Podświetlić wybrany wniosek.

W menu Operacje wybrać polecenie Spłata w kasie.

Po  pojawieniu  się  okna  należy  wypełnić  pola:  Kwota  spłacona  w kasie  oraz  Data  operacji  (domyślnie
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ustawiona jest bieżąca data).

W zależności od tego, czy pole "Spłata z odsetkami" jest zaznaczone, czy odznaczone,  podpowiadana  kwota
zawiera odsetki lub nie zawiera odsetek.

Spłata zadłużenia

Po wprowadzeniu kwoty i daty operacji należy nacisnąć przycisk Akceptuj.

W  przypadku,  gdy  spłacone  zostało  całe  zadłużenie,  wnioskowi  przypisany  zostaje  status  spłaty:  Spłacony.
Natomiast,  gdy  spłata  nie  pokrywa  całości  zadłużenia,  uruchamia  się  okno:  Poprawianie  harmonogramu  spłat
pozostałej kwoty zadłużenia, gdzie przyciskiem Usuń można usunąć spłacone raty.

Poprawianie harmonogramu spłat
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Spłata zadłużenia przelewem

Możliwe jest jednorazowe spłacenie części lub całości zadłużenia.

Chcąc zarejestrować spłatę, należy:

W  oknie  pokazującym  listę  wniosków  ustawić  przełącznik  na  Zrealizowane,  a status  spłaty  ustawić  na
pozycję Do spłacenia.

Podświetlić wybrany wniosek.

W menu Operacje wybrać polecenie Spłata przelewem.

Po pojawieniu się okna należy wypełnić pola: Kwota spłaty, Data operacji (domyślnie ustawiona jest bieżąca
data) oraz Numer wyciągu.

W zależności  od  tego,  czy  pole Spłata z  odsetkami  jest  zaznaczone,  czy  odznaczone,  podpowiadana  kwota
zawiera odsetki lub nie zawiera odsetek.

Spłata zadłużenia

Po wprowadzeniu danych operacji należy nacisnąć przycisk Akceptuj.

W  przypadku,  gdy  spłacone  zostało  całe  zadłużenie,  wnioskowi  przypisany  zostaje  status  spłaty:  Spłacony.
Natomiast,  gdy  spłata  nie  pokrywa  całości  zadłużenia,  uruchamia  się  okno:  Poprawianie  harmonogramu  spłat
pozostałej kwoty zadłużenia, gdzie przyciskiem Usuń można usunąć spłacone raty.
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Poprawianie harmonogramu spłat

Anulowanie spłaty w kasie

Możliwe jest anulowanie spłaty zadłużenia w kasie.

Chcąc anulować spłatę zadłużenia, należy:

W  oknie  pokazującym  listę  wniosków  ustawić  przełącznik  na  Zrealizowane,  a status  spłaty  ustawić  na
pozycję Do spłacenia.

Podświetlić wybrany wniosek.

W menu Operacje wybrać polecenie Anulowanie spłaty w kasie.

Pojawi się okno Anulowanie spłaty w kasie.



885Fundusze pracownicze

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

 Anulowanie spłaty w kasie

Wybrać spłatę i wcisnąć przycisk Potwierdź anulowanie spłaty w kasie.

Potwierdzenie operacji - Anulowanie spłaty w kasie

Po  wciśnięciu  przycisku  Tak  spłata  zostanie  anulowana  i  uruchomi  się  okno:  Poprawianie  harmonogramu
spłat pozostałej kwoty zadłużenia, gdzie przyciskiem Dodaj należy dodać brakujące raty.

Anulowanie spłaty przelewem

Aby anulować spłatę zadłużenia przelewem, należy:

W  oknie  pokazującym  listę  wniosków  ustawić  przełącznik  na  Zrealizowane,  a status  spłaty  ustawić  na
pozycję Do spłacenia.

Zaznaczyć wybrany wniosek.

W menu Operacje wybrać polecenie Anulowanie spłaty przelewem.

Pojawi się okno Anulowanie spłaty przelewem.
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Anulowanie spłaty przelewem

Wybrać spłatę i wcisnąć przycisk Potwierdź anulowanie spłaty przelewem.

 Potwierdzenie operacji Anulowanie spłaty przelewem

Po wciśnięciu przycisku Tak  spłata  zostanie anulowana i  uruchomi  się okno:  Poprawianie  harmonogramu
spłat pozostałej kwoty zadłużenia, gdzie przyciskiem Dodaj należy dodać brakujące raty.

Umorzenie spłaty

Możliwe jest umorzenie spłaty zadłużenia. Operacja umarzania przebiega analogicznie, jak spłata.

Chcąc umorzyć spłatę, należy:

W  oknie  pokazującym  listę  wniosków  ustawić  przełącznik  na  Zrealizowane,  a status  spłaty  ustawić  na
pozycję Do spłacenia.

Podświetlić wybrany wniosek.

W menu Operacje wybrać polecenie Umorzenie spłaty.
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Umorzenie spłaty

W zależności  od  tego,  czy  pole Spłata z  odsetkami  jest  zaznaczone,  czy  odznaczone,  podpowiadana  kwota
zawiera odsetki lub nie zawiera odsetek.

Wpisać kwotę do umorzenia i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Uruchomi  się  okno:  Poprawianie  harmonogramu  spłat  pozostałej  kwoty  zadłużenia,  gdzie  należy
zmodyfikować harmonogram spłat (usunąć zbędne raty) i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Gdy umarzana jest cała pozostała kwota zadłużenia, pojawia się następujący komunikat:

 Informacja o umorzeniu zadłużenia

Wnioskowi zostaje przypisany status spłaty: Umorzony.

Anulowanie umorzenia spłaty

Możliwe jest anulowanie umorzenia spłaty zadłużenia.

Chcąc anulować umorzenie spłaty zadłużenia, należy:

W  oknie  pokazującym  listę  wniosków  ustawić  przełącznik  na  Zrealizowane,  a status  spłaty  ustawić  na
pozycję Do spłacenia lub Umorzone.

Podświetlić wybrany wniosek.

W menu Operacje wybrać polecenie Anulowanie umorzenia spłaty.

Pojawi się okno Anulowanie umorzenia spłaty.
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Anulowanie umorzenia spłaty

Wybrać spłatę i wcisnąć przycisk Potwierdź anulowanie umorzenia spłaty.

Potwierdzenie operacji anulowania umorzenia spłaty

Po  wciśnięciu  przycisku  Tak  umorzenie  spłaty  zostanie  anulowane  i  uruchomi  się  okno:  Poprawianie
harmonogramu spłat pozostałej kwoty zadłużenia, gdzie należy zmodyfikować harmonogram spłat.

Wcisnąć przycisk Zamknij.

Spłata raty w kasie

Spłata rat w kasie dostępna jest dla następujących wniosków: rozpatrywanych o statusie Zatwierdzony do realizacji
oraz dla zrealizowanych o statusie Do spłacenia.

W celu potwierdzenia w systemie spłaty raty w kasie, należy:

Wybrać odpowiedni wniosek, którego dotyczy spłacana rata.

W menu Operacje wybrać polecenie Spłata raty w kasie.

Po pojawieniu się okna, należy wybrać ratę z listy.

Wypełnić pole Data spłaty raty (domyślnie ustawiona jest bieżąca data).
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Potwierdzenie spłaty raty

Wcisnąć przycisk Potwierdź spłatę raty.

Potwierdzenie operacji spłaty raty w kasie

Po  wciśnięciu  przycisku  Tak  spłacona  rata  na  zakładce  Harmonogram  spłat  otrzymuje  status  Spłacony.  W
przypadku  jeśli  spłacona  zostaje  tylko  część  raty,  wówczas  spłacana  rata  otrzymuje  status  Częściowo
spłacona.

Spłata wskazanej raty pojawia się w tabeli Spłaty na dole zakładki Harmonogram spłat.

Wcisnąć przycisk Zamknij.

Spłata raty przelewem

Spłata  rat  przelewem  dostępna  jest  dla  następujących  wniosków:  rozpatrywanych  o statusie  Zatwierdzony  do
realizacji oraz dla zrealizowanych o statusie Do spłacenia.

W celu potwierdzenia w systemie spłaty raty przelewem, należy:

Wybrać odpowiedni wniosek, którego dotyczy spłacana rata.

W menu Operacje wybrać polecenie Spłata raty przelewem.
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Po pojawieniu się okna, należy wybrać ratę z listy.

Wypełnić pole Data spłaty raty (domyślnie ustawiona jest bieżąca data) oraz Nr wyciągu.

Potwierdzenie spłaty raty

Wcisnąć przycisk Potwierdź spłatę raty.

 Potwierdzenie operacji spłaty raty w kasie

Po  wciśnięciu  przycisku  Tak  spłacona  rata  na  zakładce  Harmonogram  spłat  otrzymuje  status  Spłacony.  W
przypadku  jeśli  spłacona  zostaje  tylko  część  raty,  wówczas  spłacana  rata  otrzymuje  status  Częściowo
spłacona.

Spłata wskazanej raty pojawia się w tabeli Spłaty na dole zakładki Harmonogram spłat.

Wcisnąć przycisk Zamknij.

Anulowanie spłaty raty w kasie

Możliwe jest anulowanie spłaty raty w kasie.  Chcąc anulować spłatę raty w kasie, należy:

W  oknie  pokazującym  listę  wniosków  ustawić  przełącznik  na  Zrealizowane,  a status  spłaty  ustawić  na
pozycję Do spłacenia.
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Podświetlić wybrany wniosek.

W menu Operacje wybrać polecenie Anulowanie spłaty raty w kasie.

Pojawi się okno Anulowanie spłaty raty w kasie.

 Anulowanie umorzenia spłaty

Wybrać ratę i wcisnąć przycisk Potwierdź anulowanie spłaty raty w kasie.

Potwierdzenie operacji anulowania spłaty raty

Po  wciśnięciu  przycisku  Tak  spłata  raty  zostanie  anulowana  -  w  oknie  harmonogramu  spłat,  status  spłaty
zostanie zmieniony na Do spłacenia.

Wcisnąć przycisk Zamknij.

Anulowanie spłaty raty przelewem

Aby anulować spłatę raty przelewem, należy:

W  oknie  pokazującym  listę  wniosków  ustawić  przełącznik  na  Zrealizowane,  a status  spłaty  ustawić  na
pozycję Do spłacenia.

Zaznaczyć wybrany wniosek.
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W menu Operacje wybrać polecenie Anulowanie spłaty raty przelewem.

Pojawi się okno Anulowanie spłaty raty przelewem.

Anulowanie umorzenia spłaty

Wybrać spłaconą ratę i wcisnąć przycisk Potwierdź anulowanie spłaty raty przelewem.

Potwierdzenie operacji anulowania spłaty raty

Po wciśnięciu przycisku Tak  spłata  raty  zostanie anulowana -  w oknie harmonogramu  spłat,  status  spłaty
zostanie zmieniony na Do spłacenia.

Wcisnąć przycisk Zamknij.

Spłata z wkładów PKZP

Możliwe jest spłacenie części lub całości zadłużenia z wkładów PKZP. Aby zarejestrować spłatę, należy:

W  oknie  pokazującym  listę  wniosków  ustawić  przełącznik  na  Zrealizowane,  a status  spłaty  ustawić  na
pozycję Do spłacenia.

Podświetlić wybrany wniosek.

W menu Operacje wybrać polecenie Spłata z wkładów PKZP.
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Po pojawieniu się okna należy wypełnić pola: Kwota spłaty (domyślnie ustawiona jest kwota raty) oraz Data
operacji (domyślnie ustawiona jest bieżąca data).

Spłata z wkładów PKZP

W zależności  od  tego,  czy  pole Spłata z  odsetkami  jest  zaznaczone,  czy  odznaczone,  podpowiadana  kwota
zawiera odsetki lub nie zawiera odsetek.

Po wprowadzeniu kwoty i daty operacji należy nacisnąć przycisk Akceptuj.

W  przypadku,  gdy  spłacone  zostało  całe  zadłużenie,  wnioskowi  przypisany  zostaje  status  spłaty:  Spłacony.
Natomiast,  gdy  spłata  nie  pokrywa  całości  zadłużenia,  uruchamia  się  okno:  Poprawianie  harmonogramu  spłat
pozostałej kwoty zadłużenia, gdzie przyciskiem Usuń można usunąć spłacone raty  lub  za  pomoca  przycisku  Popraw
zmodyfikować wybraną ratę.

 Poprawianie harmonogramu spłat

Uwaga! Rozdział dotyczy tylko Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.
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Anulowanie spłaty z wkładów PKZP

Możliwe jest anulowanie spłaty z wkładów PKZP. Aby anulować spłatę z wkładów PKZP, należy:

W  oknie  pokazującym  listę  wniosków  ustawić  przełącznik  na  Zrealizowane,  a status  spłaty  ustawić  na
pozycję Do spłacenia.

Podświetlić wybrany wniosek.

W menu Operacje wybrać polecenie Anulowanie spłaty z wkładów PKZP.

Pojawi się okno Anulowanie spłaty z wkładów PKZP.

Anulowanie spłaty z wkładów PKZP

Wybrać spłatę i wcisnąć przycisk Potwierdź anulowanie spłaty z wkładów PKZP.

Potwierdzenie operacji spłaty z wkładów PKZP

Po  wciśnięciu  przycisku  Tak  spłata  zostanie  anulowana  i  uruchomi  się  okno:  Poprawianie  harmonogramu
spłat pozostałej kwoty zadłużenia, gdzie przyciskiem Dodaj należy dodać brakujące raty.
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Wypłata świadczenia w kasie (z użyciem harmonogramu wypłat)

Wypłata w kasie dostępna jest dla następujących wniosków: rozpatrywanych o statusie Zatwierdzony do realizacji.

W celu potwierdzenia w systemie wypłaty raty w kasie, należy:

Wybrać odpowiedni wniosek, którego dotyczy wypłacana kwota.

W menu Operacje wybrać polecenie Wypłata w kasie.

Po pojawieniu się okna, należy wypełnić pole "Data wypłaty" (domyślnie ustawiona jest bieżąca data).

Wypłata w kasie

Wcisnąć przycisk Potwierdź wypłatę.

Potwierdzenie operacji wypłaty w kasie

Po wciśnięciu przycisku  Tak  wypłata  zostanie zrealizowana,  co  spowoduje wprowadzenie do  kolumny  Data
wypłaty wprowadzonej daty oraz do kolumny Opis „w kasie”.
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Wypłata świadczenia przelewem bankowym (z użyciem harmonogramu)

Wypłata  przelewem  bankowym  dostępna  jest  dla  następujących  wniosków:  rozpatrywanych  o statusie
Zatwierdzony do realizacji.

W celu potwierdzenia w systemie wypłaty świadczenia przelewem bankowym, należy:

Wybrać odpowiedni wniosek, którego dotyczy wypłacana kwota.

W menu Operacje wybrać polecenie Wypłata przelewem.

Po pojawieniu się okna, należy wypełnić pole Data wypłaty oraz Numer wyciągu.

Wypłata w kasie

Wcisnąć przycisk Potwierdź wypłatę.

 Potwierdzenie operacji wypłaty świadczenia przelewem

Po wciśnięciu przycisku  Tak  wypłata  zostanie zrealizowana,  co  spowoduje wprowadzenie do  kolumny  Data
wypłaty wprowadzonej daty oraz do kolumny Opis informacji „Przelew – nr wyciągu: …”.
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Przeniesienie pożyczki na żyrantów

Aby przenieść pożyczkę na żyranta / żyrantów, należy:

W głównym oknie aplikacji należy wybrać z menu Wnioski do ZFM.

Wyświetlić wnioski zrealizowane w statusie DO SPŁACENIA.

W  kartotece  Wnioski  do  ZFM  wyszukać  i  zaznaczyć  wniosek,  którego  spłata  ma  zostać  przeniesiona  na
żyrantów. Następnie z menu wybrać operację Przeniesienie pożyczki na żyrantów.

Przeniesienie pożyczki na żyrantów

Wyświetlone  zostanie  okno  Przeniesienie  pożyczki  na  żyrantów.  Domyślnie  kwota  do  przeniesienia  na
żyrantów jest rozdzielana równo pomiędzy żyrantów. Istnieje możliwość zmiany procentu/kwoty do podziału
– w tym wypadku należy zaznaczyć żyranta i wcisnąć ikonę Popraw na panelu „Indywidualne ustawienia  dla
żyranta”.
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Przeniesienie pożyczki na żyrantów cd.

Zmienić  procent  lub  kwotę pożyczki  do  przejęcia.  Wcisnąć  przycisk  Tab,  aby  przeliczyć  wartości  na  panelu
„Indywidualne ustawienia dla żyranta”. Wcisnąć przycisk Zatwierdź zmiany.
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 Zmiana procentu / kwoty pożyczki do przejęcia

Dla  kolejnych  żyrantów w razie potrzeby  również  zmienić  procent  /  kwotę  pożyczki  do  przejęcia  tak,  aby
suma kwot dla poszczególnych żyrantów była równa kwocie do przepisania na żyrantów.

Na oknie Przeniesienie pożyczki na żyrantów wcisnąć przycisk Akceptuj. Wyjściowy wniosek do przeniesienia
na żyrantów zmienił status spłaty na Spłacony. Na  liście wniosków zrealizowanych  do  spłacenia  pojawią  się
dwa wnioski wystawione na żyrantów, którym przepisano kwotę pożyczki.
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Utworzone wnioski na żyrantów

Usuwanie wniosku zrealizowanego

Ważne! Operację może wykonać jedynie operator posiadający specjalne uprawnienie do tego celu. Gdy operator
ma odpowiednie uprawnienie, to operacja Usunięcie wniosku zrealizowanego pojawi się w menu Operacje.

W celu usunięcia zrealizowanego wniosku, należy:

Wybrać spośród wniosków Rozpatrywanych  o statusie wniosku Zrealizowany  odpowiedni  wniosek  i z menu
Operacje wybrać operację Usunięcie wniosku zrealizowanego. Wówczas pojawi się komunikat:

Komunikat podczas usuwania wniosku zrealizowanego

Po potwierdzeniu wniosek zostanie usunięty z kartoteki.

Uwaga! Wszystkie informacje dotyczące usuniętego wniosku, jego wypłat i spłat zostają zapisane w systemie do
historii operacji danego operatora.

Uwaga! Informacje o ewentualnych wypłatach lub spłatach świadczenia poprzez listę płac pozostaną w kartotece
zarobkowej.
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Kontrola budżetu

Przydatną  funkcją  podczas  zatwierdzania  wniosków  do  realizacji  jest  kontrola  budżetu.  Jej  działanie  polega  na
sprawdzaniu, czy suma świadczeń nie wykracza poza zadany budżet. Aby uaktywnić kontrolę należy:

W menu Operacje wybrać polecenie Kontrola budżetu.

Włączanie kontroli budżetu

Pojawi się okienko Ustawianie budżetu.

Wprowadzanie kwoty budżetu

Po wypełnieniu pola "Kwota" należy nacisnąć przycisk Akceptuj.

Wprowadzona  kwota  pojawi  się  w górnej  części  ekranu,  wyłącznie,  gdy  status  wniosku  ustawiony  będzie  na
Zaakceptowany.
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Kwota do rozdysponowania

Po zatwierdzeniu wniosku do realizacji kwota do rozdysponowania pomniejszana zostaje o wartość świadczenia.

Zmiana kwoty budżetu

Możliwe jest również poprawianie zadeklarowanej kwoty budżetu. W tym celu należy:

W menu Operacje wybrać polecenie Zmiana kwoty budżetu.

Po wyświetleniu okna wprowadzić nową wartość.

Zmiana kwoty budżetu

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

W celu wyłączenia kontroli budżetu, należy:

W menu Operacje usunąć zaznaczenie z pola obok polecenia Kontrola budżetu.
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Historia operacji

W historii operacji rejestrowane są informacje o zmianie danych wniosków funduszy pracowniczych.

Aby uruchomić okno Historia operacji, należy w kartotece wniosków wybrać z menu operację Historia operacji.

Historia operacji

Przyspieszona obsługa wniosku

Dla  użytkowników  systemu  dysponujących  uprawnieniami  do  rejestracji,  akceptacji  i zatwierdzania  do  realizacji,
istnieje możliwość skorzystania z przyspieszonego cyklu obsługi wniosku.

Na  kolejno  pojawiających  się  oknach  podczas  przyspieszonego  trybu  obsługi  wniosku,  należy  postępować
analogicznie, jak opisano w poprzednich rozdziałach.

Aby obsłużyć wniosek w cyklu przyspieszonym, należy:

W menu Dane wybrać polecenie Dodaj.

Powyższa czynność spowoduje wywołanie okna Dodanie wniosku.

Wypełnić niezbędne dane wniosku.

Z listy  rozwijanej  Operacje  wybrać  status,  do  jakiego  ma  być  doprowadzony  wniosek.  Przycisk  Akceptuj
zostanie zastąpiony przyciskiem Dalej.
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Dodanie wniosku - wybór przyspieszonego cyklu obsługi wniosku

Nacisnąć przycisk Dalej.

W oknie Rozpatrywanie wniosku, w przyspieszonym  trybie obsługi  wniosku,  decyzja  ustawiona  jest  zawsze
na Akceptacja wniosku.

Rozpatrywanie wniosku - przyspieszony cykl obsługi wniosku

Nacisnąć  przycisk  Dalej   i na  kolejnych  oknach  postępować  analogiczne,  jak  opisano  w  poprzednich
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rozdziałach.

Ważne! Jeśli podczas działania przewodnika przyspieszonej obsługi wniosku, na jednym z kolejnych okien
naciśnięty zostanie przycisk Anuluj, to anulowana zostanie bieżąca operacja, tzn. jeśli anulowany zostanie ostatni
etap (zatwierdzenie do realizacji), to status wniosku będzie Zatwierdzony.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Moduł  Zarządzanie  Kapitałem  Ludzkim  obejmuje  trzy  zagadnienia:  rekrutację,  ocenę  okresową  pracownika  oraz
szkolenia. We wszystkich podprocesach wykorzystywana jest definicja opisu stanowiska. Poniższy diagram prezentuje
powiązanie i kolejność procesów, które mają miejsce w organizacji.

Moduł Zarządzanie Kapitałem Ludzkim jest w pełni zintegrowany z modułem Kadry. Informacje pozyskane na etapie
rekrutacji  wykorzystywane są  później  w  module  Kadry.  Natomiast  przy  procesie  oceny  okresowej  lub  planowaniu
szkoleń dane o pracownikach pobierane są z modułu Kadry. 

Przewodnik po aplikacji ZKL

Uruchomienie aplikacji

Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie łącza z przeglądarki internetowej bądź ze skrótu umieszczonego np.
na pulpicie ekranu komputera użytkownika.

Pierwszą  operacją,  uruchamianą  automatycznie,  jest  sprawdzenie aktualności  wersji  aplikacji  uruchamianej  przez
operatora.  W przypadku,  gdy  wersja  aplikacji  powinna  być  zaktualizowana  następuje  automatyczne  uruchomienie
procesu pobrania nowej wersji.
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Aktualizacja wersji aplikacji

Po  zakończeniu  pobierania  nowej  wersji,  aplikacja  jest  uruchamiana.  Pierwszym  zadaniem  użytkownika  jest
autoryzacja.

Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy:

W polu Operator podać nazwę użytkownika przyznaną przez administratora.

W polu Hasło podać hasło przyznane przez administratora.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Okno logowania

Podświetlić na liście grupę użytkowników oraz jednostkę, do której należy operator.
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Wybór grupy użytkowników

Nacisnąć przycisk Wybierz.

Proces uruchomienia kończy się przedstawieniem okna głównego aplikacji.

Okno główne aplikacji

Uwaga! Dostępność modułów uzależniona jest od pełnionej przez użytkownika roli w systemie. Dostępne dla
użytkownika moduły / operacje zależą od poziomu uprawnień użytkownika oraz pełnionej przez niego roli w systemie
zdefiniowanej przez administratora systemu.

Uwaga! Zarówno układ toolbarów, jak i pozycji menu można dostosować do potrzeb operatora. Opis czynności,
jakie należy w tym celu wykonać jest dostępny w dokumencie „Administrator – Instrukcja użytkownika”.
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Standard interfejsu użytkownika

System posiada jednolity interfejs użytkownika oparty na standardowych mechanizmach dostępnych w technologii
Java Swing.

Użytkownik  programu  ma  możliwość  korzystania  w pełni  z cech  graficznego  interfejsu,  który  można
scharakteryzować w czterech słowach: okna, ikony, wskaźniki myszy, menu.

Na  ekranie  głównym  aplikacji  dostępne  są  przyciski  do  uruchamiania  najczęściej  używanych  operacji  w celu
ułatwienia szybkiego dotarcia do nich i uruchomienia.

Przykładowe przyciski do uruchamiania najczęściej
używanych operacji

Komplet opcji dostępny jest z hierarchicznie zbudowanego menu.  Układ  opcji  w menu  posiada  grupy  dziedzinowo
pokrewnych  operacji.  Wszystkie  opcje  w menu  mają  w nazwie  wyróżnioną  literę  (akcelerator),  co  daje  możliwość
szybkiego wywołania opcji z klawiatury:

za pomocą klawisza ALT + akcelerator dla pozycji menu głównego, np.   - ALT+c

za pomocą klawisza CTRL + akcelerator dla pozycji z menu pozostałych, np.  .

Okna  kartotek  są  zbudowane  w jednolity  sposób.  Dostęp  do  operacji  zapewniony  jest  z menu  głównego,
w przypadku najczęściej uruchamianych opcji, dostęp do nich dublowany jest przez przyciski na paskach narzędzi i/lub
przez  klawisze  skrótu.  W przypadku  niektórych  kartotek,  tam,  gdzie  spodziewana  jest  duża  ilość  danych,  istnieje
możliwość ustawienia preselekcji w postaci definiowania złożonego filtru.

Aby  zmienić  wielkość  aktywnego  okna  należy  najechać  wskaźnikiem  myszki  na  róg  lub  bok  okna,  nacisnąć  lewy
przycisk myszy i - trzymając go wciśnięty - zmieniać położenia okna. Aby to było  możliwe,  wskaźnik  myszy  powinien
przybrać postać dwustronnej strzałki.

Aby  zmienić  położenie  okna  na  ekranie,  należy  najechać  wskaźnikiem  myszki  na nagłówek  okna,  nacisnąć  lewy
przycisk myszy i - trzymając go wciśnięty - przesunąć okno we właściwe miejsce.

Aby  zmienić  szerokość  kolumny  w tabeli  z danymi,  należy  chwycić  prawą  krawędź  kolumny  i przeciągnąć  ją
w odpowiednie  miejsce  trzymając  wciśnięty  lewy  przycisk  myszki,  po  czym  zwolnić  przycisk.  W przypadku,  gdy
w oknie tabeli nie są widoczne wszystkie kolumny, należy użyć poziomego paska przewijania, aby obejrzeć zawartość
wszystkich kolumn.

W celu edycji tekstu lub uruchomienia pożądanej funkcji należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na odpowiednim
polu  tekstowym  /  przycisku.  Edycja  pola  tekstowego  polega  na  bezpośrednim  wpisywaniu  danych  za  pomocą
klawiatury komputera lub pobieraniu odpowiednich wartości z list rozwijalnych i słowników.

Możliwe  jest  także  przechodzenie  pomiędzy  polami  i przyciskami  poprzez  wciśnięcie  na  klawiaturze  komputera
przycisku „Tab” (tabulatora).

Elementy graficzne aplikacji

Wygląd aplikacji oraz grafika tworzą spójną całość.  Używanym  „wyglądem” (look  and  feel)  z biblioteki  Java  Swing,
jest  pozycja  „Metal”,  która  jest  domyślnym,  łatwo  rozpoznawalnym  wyglądem  aplikacji  zrealizowanych  w tej
technologii, opracowanym przez firmę Sun Microsystems.
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Tabela

Formatka

Menu rozwijane

Menu rozwijane stanowi typowy element interfejsu, w programie każde okno typu kartoteki, posiada własne menu
rozwijane z zestawem co najmniej trzech grup opcji: Dane, Widok, Operacje.

Przykładowe menu
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Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się zestaw ikon dublujących najczęściej wykorzystywane opcje z menu rozwijanego.

Przyciski i ikony

Standardowe funkcje w module wykonywane są po wciśnięciu w oknie aplikacji  poszczególnych  ikon  /  przycisków.
Ikony dostępne są na pasku narzędzi, ale również występują w dole okna kartoteki.

Standardowe ikony

Podstawowy  pasek  narzędzi  zawiera  przyciski,  których  równoważniki  znajdują  się  w menu  głównym.  Kolejność
występowania przycisków jest zgodna z kolejnością ich występowania w menu głównym.

 - Dodaj - dodanie nowej pozycji / rekordu do tabeli / słownika

 - Popraw / Otwórz - wyświetlenie zaznaczonej pozycji umożliwiające modyfikację danych

 - Wyświetl - wyświetlenie zaznaczonej pozycji

 - Usuń – usuniecie zaznaczonej pozycji

 - Odśwież – odświeżenie widoku

 - Drukuj - generowanie wydruku

 - Filtruj – filtrowanie danych

 - Znajdź – pozycjonowanie danych

 - Kalendarz podręczny – umożliwia uruchomienie kalendarza podręcznego w celu wybrania pożądanej daty.

Kalendarz podręczny

Naciśnięcie jednej ze strzałek  ,  powoduje, odpowiednio, przejście o  miesiąc  wstecz  lub  przejście o miesiąc

do  przodu.  Naciśnięcie  strzałki   powoduje  rozwinięcie  listy  zawierającej  nazwy  miesięcy.  Naciśnięcie  jednej  ze

strzałek ,  powoduje, odpowiednio, przejście o rok wstecz lub przejście o rok do przodu.  Datę można  również
wpisać bezpośrednio, bez korzystania z kalendarza, pamiętając o prawidłowym formacie rrrr-mm-dd.

Standardowe przyciski

Drukuj – generowanie wydruku,

Akceptuj – akceptacja przeprowadzonej czynności,

Anuluj – wycofanie się z danej akcji,

Tak / Nie – potwierdzenie / rezygnacja z operacji usuwania rekordu,
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Zamknij – zamknięcie okna / formatki.

Pasek przewijania

Paski  przewijania  –  poziomy  i pionowy  –  umożliwiają  przemieszczanie  się  w oknie  kartoteki  w kierunkach
odpowiednio: lewo-prawo oraz góra-dół.

Tabela

Tabela zawiera listę rekordów (wierszy) tworząc kartotekę.

Aby zaznaczyć kilka wierszy kartoteki, należy wcisnąć przycisk Ctrl i zaznaczyć myszką pożądane wiersze.  Wybrane
wiersze zostaną podświetlone.

Aby zmienić tryb zaznaczania elementów kartoteki  z  opcji  wiersze na  kolumny  lub  pojedyncze komórki,  należy  w
oknie  kartoteki  prawym  przyciskiem  myszy  uruchomić  menu  podręczne  i  wybrać  opcję,  odpowiednio:  Tryb
zaznaczania -> Komórki lub Kolumny.

Formatka

Formatka,  inaczej  formularz,  służy  wprowadzaniu  danych,  zawiera  pola  tekstowe  do  wypełnienia,  odwołania  do
słowników, itp., nie posiada menu.

Wyszukiwanie

Kartoteki systemowe umożliwiają wyszukanie i podświetlenie w kartotece rekordów, zgodnie z wpisaną wartością w
polu Wyszukiwanie

W celu znalezienia konkretnej pozycji kartoteki należy wypełnić pole Wyszukaj i wcisnąć ikonę .
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Wyszukiwanie w kartotece

W  prawym  dolnym  rogu  okna  zostanie  umieszczona  informacja  o  ilości  znalezonych  pozycji  zawierających
wprowadzony tekst w polu Wyszukaj. Za pomocą strzałek można przejść do kolejnej znalezionej pozycji.

Sortowanie/pozycjonowanie

Kartoteki  systemowe  umożliwiają  sortowanie  danych  po  wybranej  kolumnie  oraz  podświetlenie  w  kartotece
rekordu, zgodnie z wpisaną wartością w polu Pozycjonowanie .

W celu zmiany domyślnego kryterium sortowania  należy z listy rozwijalnej Sortowanie  wybrać  odpowiednie pole.
Kliknięcie ikony ze strzałką powoduje zmianę kierunku sortowania.



913Zarządzanie kapitałem ludzkim

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Przykład sortowania i pozycjonowania

Filtrowanie

Każda  kartoteka  posiada  wbudowane filtry  mające na  celu  ograniczenie liczby  wyświetlanych  rekordów  kartoteki
według  wprowadzonych  kryteriów.  Pola  służące  filtrowaniu  są  przeważnie  słownikowane.  Filtr  można  wywołać  z
dwóch miejsc: z paska narzędzi i w oknie kartoteki.

Filtrowanie w oknie kartoteki

Filtrowanie w oknie kartoteki

Po wpisaniu poszukiwanego  tekstu  w polu  filtrowania  i  kliknięciu  ikony  ,  system  zawęzi  widok  do  wierszy,   w
których wystąpił poszukiwany tekst.

Filtr w pasku narzędzi kartoteki

Filtr jest dostępny z poziomu paska narzędzi kartoteki, po wciśnięciu ikony .
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Przykładowe okno filtrowania kartoteki

Okno  filtru  składa  się z  elementów ogólnych,  wspólnych  dla  wszystkich  okien  filtrów  w  systemie  oraz  pól  filtru
związanych ze specyfiką filtrowanych danych.

Do elementów ogólnych filtru zalicza się:

o pole Zestaw  -  zawiera  listę zapisanych  wcześniej  ustawień  filtru,  wybór  jednego  z  zestawów powoduje
wczytanie do pól filtru wcześniej zapisanych ustawień,

o przycisk Akceptuj -  służy do zatwierdzenia  wprowadzonych  warunków filtrowania,  powoduje zapisanie
wprowadzonych ustawień pod nazwą Ostatnie na liście rozwijalnej "Zestaw",

o przycisk Anuluj - służy do zrezygnowania z wprowadzonych warunków filtrowania,

o przycisk z ikoną dyskietki (Zapisz) - powoduje otwarcie okna dialogowego Zapis zestawu filtru.

Okno Zapis zestawu filtru

Okno umożliwia wprowadzenie nazwy, pod którą zostaną zapisane ustawienia filtru. Zaznaczenie pola Czy domyślny
powoduje,  że (po  zapisaniu)  wprowadzone ustawienia  będą  domyślne  dla  kartoteki.  Tylko  jeden  zestaw  może  być
zestawem domyślnym. Jeżeli w chwili akceptacji zapisu zestawu filtru domyślnego jest już inny  zestaw domyślny,  to
ten inny zestaw przestanie być zestawem domyślnym, na rzecz wprowadzonego. 

Każde z pól filtru posiada odpowiadające mu pole kontrolujące (CheckBox), które określa czy ustawienia tego pola są
uwzględniane przy filtrowaniu danych. Dodatkowo należy wprowadzić warunek filtrowania dla zaznaczonego pola. 

Znak specjalny '%' wprowadzony w polu filtru zastępuje dowolny ciąg znaków.

Pole filtru

 Wartość wprowadzona w przykładowym  polu  Symbol  oznacza,  że odfiltrowane zostaną  dokumenty  o  symbolach



915Zarządzanie kapitałem ludzkim

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

rozpoczynających się tekstem JK. 

Zaznaczenie pola Uaktywnij przy uruchamianiu spowoduje wyświetlenie okna filtrowania po każdym otwarciu okna
kartoteki.

Zaznaczenie pola Uaktywnij po akcji oraz wybór akcji z listy rozwijalnej  spowoduje zainicjowanie wybranej akcji po
uruchomieniu filtru. Lista rozwijalna akcji zawiera pozycje zależne od rodzaju kartoteki obsługiwanej przez filtr.

Podstawowe słowniki modułu ZKL

Standardowe funkcje / operacje wybierane z menu umożliwiają zarządzanie zawartością słownika.

Menu Dane

Na słowniku można wykonywać następujące czynności:

Dodaj – dodanie pozycji do słownika,

Popraw – edycja pozycji słownika,

Usuń – usunięcie pozycji ze słownika,

Drukuj – wydruk całej kartoteki,

Zamknij – zamknięcie okna słownika.

Menu Operacje

Na słowniku można wykonywać następujące operacje:

Zmień aktywność – zmiana statusu pozycji słownika na aktywny / nieaktywny.
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Cechy

Okno Cechy podzielone jest na dwie części:  grupy cech oraz cechy. Z lewej strony istnieje możliwość zdefiniowania
grup cech, natomiast z prawej dodania cech w wybranych grupach.

Cechy

Każda grupa cech opisana jest przez następujące atrybuty:

o Symbol - symbol grupy cech,

o Nazwa - nazwa grupy cech,

o Widoczna na drzewku cech  w  opisie  stanowiska,  gdy  opis  nie  posiada żadnej  cechy  z  tej  grupy  -  jeśli
zaznaczone, to grupa cech będzie widoczna na oknie Opis stanowiska, nawet jeśli dany opis nie posiada
żadnej cechy w danej grupie (będzie widoczna pusta grupa).

Dodanie grupy cech

Każda cecha opisana jest przez następujące atrybuty:

o Symbol - symbol cechy,

o Nazwa - nazwa cechy,

o Opis - szczegółowy opis cechy,
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o Grupa cech - wskazanie na grupę cech, do której należy dana cecha,

o Możliwość ustawienia akceptowalnej wartości oceny dla stanowiska w opisie stanowiska - zaznaczenie
opcji spowoduje, że dana cecha będzie wymagana na stanowisku z określoną wartością,

 Przykład cechy z zaznaczoną opcją „Możliwość ustawienia akceptowalnej wartości oceny dla stanowiska w opisie stanowiska”

o Sposób oceniania - możliwość wyboru sposobu oceniania danej cechy ze słownika Sposoby oceniania,

o Domyślne  ustawienia  dla  atrybutów  -  tabela  umożliwia  ustawienie  domyślnych  atrybutów  cech.
Ustawienia  te  będą  widoczne  po  zapisaniu  na  zakładce  Domyślne  ustawienia  atrybutów  w  słowniku
Cechy.
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Atrybuty cechy

Jest to słownik systemowy zawierający zbiór atrybutów umożliwiających opisanie cechy w opisie stanowiska.

Atrybuty cechy

Sposoby oceniania

Słownik Sposoby oceniania umożliwia zdefiniowanie sposobu oceny danej cechy.

Sposoby oceniania

Każda pozycja dotycząca sposobu oceniania opisana jest przez następujące atrybuty:
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o Symbol - symbol sposobu oceniania,

o Nazwa - nazwa opisująca dodawany sposób oceniania,

o Etykieta wyświetlana przy polu prezentującym ocenę,

o Typ oceny - logiczna (tak/nie), Liczbowa, Lista wartości; w przypadku wybrania typu oceny: lista wartości,
w dolnej części okna „Sposoby oceniania” pojawia się panel umożliwiający zdefiniowanie ocen,

o Zakres  wartości  oceny  od  -  pole  aktywne  tylko  w  przypadku  wybrania  w  polu  powyżej  wartości
„liczbowa”,

o Zakres  wartości  oceny  do  -  pole  aktywne  tylko  w  przypadku  wybrania  w  polu  powyżej  wartości
„liczbowa”,

o Najlepsza (najwyższa)  ocena to  -  pole aktywne tylko  w przypadku  wybrania  w  polu  powyżej  wartości
„liczbowa”.

 Dodanie sposobu oceniania

W przypadku wybrania typu oceny "Lista wartości" należy dodać możliwe oceny do listy.

Dodanie oceny
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Typy oceny pracowników i współpracowników

Słownik Typy oceny pracowników i współpracowników służy do definiowania typów ocen w zależności od zakresu
osób oceniających (ocena 180 stopni, 360 stopni).

Typy oceny pracowników i współpracowników

Każda pozycja dotyczącatypu oceny opisana jest przez następujące atrybuty:

o Symbol - symbol typu oceny,

o Nazwa - nazwa typu oceny,

o Przełożony - zaznaczenie znacznika spowoduje dodanie przełożonego jako osoby oceniającej. Przełożony
określany  jest  indywidualnie  dla  danego  pracownika  /  współpracownika  lub  dla  elementu  struktury
organizacyjnej (na zakładce Przełożony).

o Podwładni - zaznaczenie znacznika spowoduje dodanie podwładnych jako osbó oceniających.

o Samoocena - zaznaczenie znacznika spowoduje dodanie osoby ocenianej również jako osoby oceniającej
samego siebie.

o Współpracownicy  -  zaznaczenie  znacznika  spowoduje  dodanie  współpracowników  jako  osób
oceniających. Współpracownicy to osoby pracujące w tej samej jednostce organizacyjnej, ale nie będący
podwładnymi ani przełożonymi danej osoby,

o Kontrahenci - brak obsługi w tej wersji systemu,

o Inni - brak obsługi w wtej wersji systemu.
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Dodawanie typu oceny

Opis stanowiska

Opis  stanowiska  pracy  stanowi  podstawowy  element  dokumentacji  struktury  zatrudnienia.  Jest  kluczowym
elementem wykorzystywanym w innych obszarach, np. w rekrutacji. Opis stanowiska pracy powinien  stanowić  zarys
podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku, formalnych wymagań stawianych kandydatowi,  a  także
zakresu odpowiedzialności samego pracownika.

Opis stanowiska

Opis  stanowiska jest  to  podstawowy  ekran  modułu  umożliwiający  szczegółowe  zdefiniowanie  opisów  stanowisk
funkcjonujących w przedsiębiorstwie. 

Stanowisko można opisać na jednym  z  trzech  poziomów szczegółowości  danego  stanowiska  w firmie.  Najbardziej
ogólny  jest  opis  stanowiska  dotyczący  wybranego  stanowiska  ze  struktury  zatrudnienia.  Bardziej  dedykowany  jest
opis  stanowiska  we  wskazanej  jednostce  organizacyjnej.  Można  również  dodać  opis  do  stanowiska  wybranego
pracownika.
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Opis stanowiska

Funkcje dostępne w oknie Opis stanowiska:

Popraw opis stanowiska - umożliwia zdefiniowanie / poprawienie opisu stanowiska.

Zapisz zmiany - umożliwia zapisanie wprowadzonych do opisu stanowiska zmian.

Anuluj - umożliwia zakończenie edycji opisu stanowiska bez zapisania wprowadzonych zmian.

Operacje  Skopiuj opis z innego stanowiska - umożliwia skopiowanie opisu z wybranego stanowiska.

Operacje  Usuń opis stanowiska - umożliwia usunięcie (wyczyszcenie) opisu stanowiska.

Raporty  Opis stanowiska - umożliwia wygenerowanie i wydrukowanie raportu dotyczącego opisu stanowiska
dla wybranego stanowiska.

Okno Opis stanowiska posiada nastepujące zakładki:

Podmiot

Zakładka umożliwia dokładny wybór opisywanego stanowiska. Są trzy widoki: 

o Stanowisko  –  wyświetlane  jest  drzewo  podstawowej  struktury  zatrudnienia.  Po  wskazaniu  tej  opcji
opisywane będzie dane stanowisko.
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Stanowisko

o Stanowisko w jednostce organizacyjnej – z lewej strony wyświetlane jest drzewo struktury zatrudnienia,
a  z  prawej  drzewo  struktury  organizacyjnej.  Po  wskazaniu  tej  opcji  opisywane  będzie  zaznaczone
stanowisko w wybranej jednostce organizacyjnej.

Stanowisko w jednostce organizacyjnej

o Stanowisko  pracownika  –  w  tym  przypadku  należy  wybrać  pracownika,  którego  stanowisko  będzie
opisywane. Po wybraniu pracownika na drzewie zaznaczone będzie jego stanowisko (z lewej strony) oraz
jednostka (z prawej strony), w której jest zatrudniony, bez możliwości zmiany zaznaczenia.

Stanowisko pracownika
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Objaśnienie symboli widocznych w drzewie struktury zatrudnienia

 - oznacza opisane stanowisko (całkowicie lub częściowo),

 - oznacza opisane stanowisko w jednostce organizacyjnej (całkowicie lub częściowo), ale tylko wtedy, gdy nie
istnieje opis tego stanowiska ogólny,

 - oznacza stanowisko bez opisu.

Informacje dotyczące działania widoku drzewa

o Domyślnie wszystkie gałęzie drzewa są rozwinięte.

o Gdy drzewo jest w trybie podglądu, nie można zmieniać zaznaczenia (wskazanego liścia lub węzła).

o Kliknięcie prawym  przyciskiem  myszy  w dowolnym  miejscu  drzewa powoduje pojawienie  się  opcji
Zwiń gałąź, Zwiń wszystkie gałęzie oraz Rozwiń gałąź.

Opcje w widoku drzewa

Opis

Z  lewej  strony  okna  widoczne  jest  drzewo  prezentujące  cechy  przypisane  do  stanowiska.  Na  węzłach  drzewa
znajdują się grupy cech, a jako liście widnieją cechy podpięte do stanowiska. Z prawej strony widnieje opis zaznaczonej
cechy, a pod nim atrybuty cechy.

Opis

Zastępstwa

Zakładka umożliwia przypisanie stanowiska, które może zastępować opisywane stanowisko  (w górnej  części  okna)
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oraz określanie, które stanowiska mogą być zastępowane przez opisywane stanowisko (w dolnej części okna).

Zastępstwa

Wartościowanie

Wartościowanie stanowisk  pracy  pozwala  na  przypisanie wartości  dla  stanowiska  pracy  i  utworzenie  w  systemie
rankingu  stanowisk  pracy.  Ranking  ten  może  służyć  do  pomocy  przy  tworzeniu  siatki  wynagrodzeń  pracowników,
określaniu  zakresu  wynagrodzeń  proponowanych  dla  nich  rekrutacji  na  dane  stanowisko,  pilności  wykonania
rekrutacji itp. Sam proces oceny wartości stanowiska jest przeprowadzany poza systemem, do systemu wprowadzane
są tylko wyniki analizy wartości stanowisk pracy. 

Wartościowanie stanowiska pracy

Wymagane szkolenia

Na zakładce możliwe jest dodanie szkoleń wymaganych lub zalecanych na danym stanowisku.

Wymagane szkolenia

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest uzupełnieniem opisu stanowiska i powinna być udostępniona nowo zatrudnionemu
pracownikowi wraz z umową o pracę, czy też podczas szkolenia wstępnego BHP. 

System pozwala ewidencjonować opisy ryzyk na danym stanowisku lub stanowisku w jednostce organizacyjnej lub
nawet konkretnej umowie o pracę. System pozwala definiować  ryzyka  zawodowe,  oceniać  prawdopodobieństwo  ich
wystąpienia,  ocenić  ciężkość  ewentualnych  obrażeń  oraz  stopień  ryzyka.  Dodatkowo  można  ewidencjonować  dla
każdego  zagrożenia  środki  zaradcze,  których  zastosowanie  zmniejszy  ryzyko  zagrożenia,  zmniejszy
prawdopodobieństwo jego wystąpienia lub zmniejszy ciężkość ewentualnych obrażeń (ogólnie środki, które poprawią
bezpieczeństwo pracy na danym stanowisku).
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Ocena ryzyka zawodowego

Definiowanie opisu stanowiska

Aby dodać nowy opis stanowiska, należy wykonać poniższe czynności:

Z głównego menu wybrać opcję Opis stanowiska.

Zaznaczyć stanowisko, dla którego tworzony jest opis.

Wybór stanowiska

Następnie wybrać jedną z trzech opcji:
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Wybór poziomu opisu stanowiska

o Stanowisko – ogólny opis wybranego stanowiska,

o Stanowisko w jednostce organizacyjnej – opis stanowiska w jednostce. W oknie Struktura organizacyjna
wskazać jednostkę, dla której stanowisko będzie opisywane,

Wybór jednostki organizacyjnej

o Stanowisko  pracownika  –  opis  stanowiska  wybranego  pracownika.  Wskazać  na  liście  etatów
odpowiedniego pracownika.
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Wybór pracownika

Wcisnąć ikonę   Popraw opis stanowiska i przejść na zakładkę „Opis”.

Wcisnąć ikonę Dodaj cechę.

Dodawanie cechy

W wyświetlonym  oknie Cechy  należy  wybrać  cechę/cechy  ze wskazanej  grupy.  Jeśli  na  liście brakuje  grupy
cech, która ma być widoczna w opisie stanowiska, musi zostać dodana. Zaznaczyć pożądaną cechę i  wcisnąć
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przycisk Wybierz.

Uwaga! Słownik Cech jest wywoływany z pominięciem cech o zaznaczonym atrybucie "Składnik oceny ryzyka
stanowiskowego".

Wybór cechy

Przejść na zakładkę Zastępstwa i uzupełnić stanowiska w sekcjach Może być zastępowane przez  oraz  Może
zastępować  stanowiska.  Po  wciśnięciu  ikony  Dodaj  wyświetlone  zostanie  okno  Wybierz  stanowisko,  w
którym  należy  wskazać  odpowiednie  stanowisko  /  stanowisko  w  jednostce  organizacyjnej  /  stanowisko
pracownika.
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Zastępstwa

Przejść  na  zakładkę  Wartościowanie  i  wprowadzić  odpowiednią  wartość  dla  stanowiska.  Proces  oceny
wartości stanowiska  przeprowadzany jest poza systemem, do systemu wprowadzane są tylko wyniki analizy
wartości stanowisk pracy.

Wartościowanie stanowiska

Przejść na zakładkę Wymagane szkolenia i  wybrać  odpowiednie dla  danego  stanowiska  rodzaje szkoleń.  Po
wciśnięciu ikony Dodaj pojawi się okno Rodzaje szkoleń.
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Wymagane szkolenia

Przejść  na  zakładkę  Ocena  ryzyka  zawodowego  i  wskazać  cechy  świadczące  o  ryzyku  zawodowym  na
opisywanym  stanowisku  (podobnie,  jak  na  zakładce  Opis).  Po  dodaniu  cechy  możliwe  jest  uzupełnienie
informacji na poszczególnych zakładkach. W tym celu należy wcisnąć ikonę Popraw, a następnie wprowadzić
informacje na zakładkach (Źródło zagrożenia, Skutki, Środki zaradcze, Uwagi) oraz ustalić wartości dla oceny
ryzyka w tabeli.

Ocena ryzyka

Zapisać wprowadzone dane za pomocą przycisku Zapisz zmiany na pasku narzędzi.
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Zapisanie opisu stanowiska

Kopiowanie opisu stanowiska

Uwaga! W systemie istnieje możliwość skopiowania opisów z kilku stanowisk.

Aby skopiować dane dotyczące opisu stanowiska do innego wybranego stanowiska, należy:

Uruchomić kartotekę Opis stanowiska i zaznaczyć w strukturze stanowisko (jeszcze nie opisane), do którego

opis  ma  zostać  skopiowany.  Następnie  wcisnąć  ikonę    Operacje  i  wybrać  Skopiuj  opis  z  innego
stanowiska.

Zaznaczenie kopiowanego opisu stanowiska

W wyświetlonym oknie zaznaczyć jedną z opcji: 

o Stanowisko - zostanie  uaktywniony tylko pierwszy wiersz Stanowisko z dostępnym polem Symbol,

o Stanowisko  w  jednostce  organizacyjnej  -  zostaną  uaktywnione  dwa  wiersze:  Stanowisko  i  W
jednostce z dostępnymi polami Symbol,

o Stanowisko pracownika - uaktywniony zostanie ostatni wiersz z dostępnym polem Numer akt. 
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Wybór kopiowanego stanowiska

Wcisnąć ikonę słownika w odpowiednim wierszu  lub  wierszach  i  wskazać  stanowisko,  z  którego  kopiowany
będzie opis.

Wybór stanowiska źródłowego

Wcisnąć przycisk Wybierz.

Pojawi się okno z możliwością zaznaczenia opcji kopiowania stanowisk zastępowanych i zastępujących (dane
z  trzeciej  zakładki  opisu  stanowiska)  oraz  oceny  ryzyka.  Zaznaczyć  /  odznaczyć  opcję  i  wcisnąć  przycisk
Akceptuj.
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Elementy do kopiowania

Uwaga! W przypadku zaznaczenia stanowiska (do którego będzie kopiowany istniejący opis innego stanowiska)
uzupełnionego jakimikolwiek danymi, wyświetlony zostanie poniższy komunikat.

Komunikat o wybraniu uzupełnionego stanowiska

Wcisnąć  przycisk  OK.  Na  ekranie ponownie  zostanie  wyświetlone  okno  Wybierz  stanowisko,  którego  opis
będzie skopiowany.

Wybór stanowiska źródłowego

Wskazać  kolejne  stanowisko,  z  którego  opis  będzie  kopiowany  i  kliknąć  przycisk  Wybierz.  Skopiowane
zostaną tylko te elementy, które nie występują w opisie stanowiska docelowego.

Uwaga! Powtarzające się cechy i zastępstwa nie są nadpisywane.

Usuwanie opisu stanowiska

Aby usunąć opis stanowiska, należy:

Uruchomić kartotekę Opis stanowiska i zaznaczyć w strukturze stanowisko, które posiada uzupełniony opis.

Następnie wcisnąć ikonę   Operacje i wybrać Usuń opis stanowiska.
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Usuwanie opisu stanowiska

Pojawi się okno umożliwiające wybór elementów do usunięcia. Zaznaczyć/odznaczyć odpowiednie elementy i
wcisnąć przycisk Akceptuj. W przypadku  wybrania  do  usunięcia  opisu  stanowiska,  zostaną  usunięte dane z
zakładki  „Opis”.  Natomiast,  gdy  do  usunięcia  wybrane  zostaną  stanowiska  zastępowane  i  zastępujące,
usunięte zostaną dane na zakładce „Zastępstwa”. Analogicznie w przypadku oceny ryzyka oraz  wymaganych
szkoleń. Po usunięciu danych z zakładki, zakładka ta zostaje wyszarzona.

Elementy do usunięcia

Zarządzanie cechami

Podstawowym  narzędziem  umożliwiającym  stworzenie  opisu  stanowiska  jest  słownik  Cech,  w  którym  można
wykonywać następujące operacje:

Grupy cech

Dodaj - umożliwia dodanie grupy cech.

Wyświetl - umożliwia wyświetlenie danych dotyczących wybranej grupy cech.

Otwórz - umożliwia poprawienie danych grupy cech.

Usuń - umożliwia usunięcie grupy cech.

Odśwież - umożliwia odświeżenie tabeli zawierającej grupy cech.
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Drukuj - umozliwia wydrukowanie tabeli grup cech.

 Przesunięcie grupy cech w dół / Przesunięcie grupy  cech  w  górę  -  umożliwia  zmianę kolejności  grup
cech w tabeli.

Cechy

Dodaj - umożliwia dodanie cechy do zaznaczonej grupy cech.

Wyświetl - umożliwia wyświetlenie danych zaznaczonej cechy.

Otwórz - umożliwia poprawienie opisu cechy.

Usuń - umożliwia usunięcie cechy.

Odśwież - umożliwia odświeżenie tabeli zawierającej cechy.

Przenieś do innej grupy - umożliwia przeniesienie cechy do innej grupy cech.

Drukuj - umozliwia wydrukowanie tabeli cech.

Cechy

Dodawanie grupy cech

Aby dodać nową grupę cech, należy:

W słowniku Cechy wcisnąć ikonę Dodaj na panelu „Grupy cech”.

W wyświetlonym  oknie uzupełnić  dane grupy  cech.  Jeśli  dodawana grupa  ma być  widoczna  na  oknie  Opis
stanowiska,  w  przypadku  gdy  będzie  pusta  (nie  będzie  zawierała  żadnej  cechy),  należy  zaznaczyć  opcję
Widoczna na drzewku cech w opisie stanowiska, gdy opis nie posiada żadnej cechy.
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Dodawanie grupy cech c.d.

Wcisnąć przycisk Akceptuj w oknie Dodanie grupy cech.

Usuwanie grupy cech

Z  uwagi  na  dane historyczne przechowywane w bazie  danych,  system  nie  pozwala  na  całkowite  usunięcie  grupy

cech.  Zostaje ona przeniesiona do pozycji Nieaktywnych i jest widoczny po wyborze  z menu Widok  Grupy Cech  

 Nieaktywne.

Ustawienie widoku typu Nieaktywne dla grupy cech

Aby usunąć grupę cech, należy:

W słowniku Cechy podświetlić nazwę grupy cech, którą należy skasować.

Na pasku narzędzi wcisnąć ikonę Usuń (lub z menu Dane wybrać polecenie Grupy cech, a następnie Usuń).



938 Zarządzanie kapitałem ludzkim

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Usuwanie grupy cech

Naciśnięciem przycisku Tak zatwierdzić dokonany wybór.

Dodawanie cechy

Aby dodać nową cechę, należy:

W słowniku Cechy na panelu „Grupy cech” zaznaczyć grupę, do której  ma zostać  dodana  nowa cecha  opisu
stanowiska.

Wcisnąć ikonę Dodaj na panelu „Cechy”.

W wyświetlonym oknie uzupełnić dane cechy:

o Symbol - pole tekstowe o długości 10 znaków,

o Nazwa - pole tekstowe o długości 128 znaków. Pole obowiązkowe,

o Opis - pole tekstowe o długości 1024 znaków. Pole obowiązkowe,

o Możliwość  ustawienia  akceptowalnej  wartości  oceny  dla  stanowiska  w  opisie  stanowiska  -  tak/nie.
Zaznaczenie  wskaźnika  pozwala  określić,  jaki  poziom  definiowanej  cechy  jest  wymagany  na  danym
stanowisku,

o Sposób  oceniania  -  wybór  ze  słownika  Sposoby  oceniania.   Pole  określa,  jaki  sposób  oceniania  zostanie
zastosowany do danej cechy,

o Domyślne  ustawienia  atrybutów  -  zaznaczyć  odpowiednie  atrybuty.  Np.  aby  cecha  była  drukowana  na
raporcie należy zaznaczyć atrybut Drukowana.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Poprawianie cechy

Aby poprawić opis oraz parametry cechy, należy:

W słowniku Cechy na lewym panelu zaznaczyć cechę, dla której będą wprowadzane zmiany.

Wcisnąć ikonę Otwórz.

Poprawianie cechy

W oknie Poprawianie cechy zmienić / uzupełnić pożądane wartości.

Poprawianie cechy

Po wprowadzeniu zmian wcisnąć przycisk Akceptuj.



940 Zarządzanie kapitałem ludzkim

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Usuwanie cechy

Podobnie,  jak  w  przypadku  grupy  cech,  system  nie  pozwala  na  całkowite  usunięcie  cechy,  umożliwia  tylko

przeniesienie jej do pozycji Nieaktywnych.  Usunięta cecha  jest  widoczna  po  wyborze  z menu  Widok    Cechy   

Nieaktywne.

Ustawienie widoku typu Nieaktywne dla cech

Aby usunąć cechę ze słownika Cechy, należy: 

W prawym panelu okna Cechy zaznaczyć cechę, która ma zostać usunięta i wcisnąć ikonę Usuń.

Usuwanie cechy

Przyciskiem Tak potwierdzić usunięcie cechy.

Decyzja
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Przenoszenie cechy między grupami cech

System umożliwia przenoszenie cech między grupami cech. Aby przenieść cechę, należy:

W oknie Cechy wskazać grupę cech oraz cechę, która ma zostać przeniesiona.

Wcisnąć ikonę Przenieś do innej grupy.

Przenoszenie cech między grupami

W oknie Grupy cech zaznaczyć docelową grupę cech i wcisnąć przycisk Wybierz. Cecha zostanie przeniesiona
do nowej grupy.

Przenoszenie cechy
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Ocena okresowa

Moduł  pozwala  na  definiowanie  szablonów  ocen,  a  następnie  wykorzystywanie  ich  podczas  tworzenia  ocen
okresowych  pracowników.  Po  utworzeniu  oceny  na  Portalu  pracowniczym  pojawią  się  na  profilach  pracowników
dedykowane arkusze ocen.

Szablony ocen

Szablony  ocen  znacznie  ułatwiają  tworzenie  ocen  okresowych.  Za  ich  pomocą  można  określić  m.in.  czy  osoby
oceniające  i  oceniane  mają  być  dodawane  automatycznie  do  oceny.  Na  tym  etapie  ustalany  jest  również  zakres
ocenianych cech.

Szablony ocen

Kartoteka posiada następujące funkcje:

Dane  Dodaj - umożliwia dodanie nowego szablonu oceny.

Dane  Wyświetl - umożliwia wyświetlenie szczegółowych danych szablonu oceny.

Dane  Popraw - umożliwia modyfikację parametrów szablonu oceny.

Dane  Usuń - umożliwia usunięcie zdefiniowanego szablonu oceny.

Operacje   Zmień  aktywność  -  umożliwia  zmianę  aktywności  wybranej  pozycji  znajdującej  sie  w  widoku

"nieaktywne" (Widok  Nieaktywne).

Dodawanie szablonu oceny

Aby dodać szablon oceny, należy:

W kartotece Szablony ocen wcisnąć ikonę Dodaj.

Dodawanie szablonu oceny

W oknie Dodanie szablonu oceny uzupełnić / zaznaczyć następujące pola:
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Zakładka Dane podstawowe

o Symbol - symbol szablonu oceny,

o Nazwa - nazwa szablonu oceny,

o Typ oceny - wybór typu oceny ze słownika Typy oceny pracowników i współpracowników,

o Jednostka - wybór jednostki ze Struktury organizacyjnej, pole niewymagane,

o Automatyczne dodawanie ocenianych - jeśli znacznik zostanie zaznaczony, to podczas inicjowania oceny
na podstawie tego szablonu, automatycznie zostaną do niej przypisani wszyscy pracownicy zatrudnieni w
wybranej  jednostce  organizacyjnej  i  pracujący  na  wybranym  stanowisku.  Gdy  nie  zostanie  wybrana
jednostka i/lub stanowisko, wówczas zostaną przypisani wszyscy pracownicy w ramach danego kryterium
wyboru,

o Automatyczne dodawanie oceniających - jeśli znacznik zostanie zaznaczony, to podczas inicjowania oceny
na  podstawie  tego  szablonu,  dla  automatycznie  dodanych  ocenianych  zostaną  przypisanirównież
oceniający. Oceniającymi będą, w zależności od ustawień w typie oceny: przełożony i/lub podwładni i/lub
współpracownicy i/lub sam oceniany (samoocena),

o Automatyczne  generowanie  kolejnej  oceny  -  jeśli  znacznik  zostanie  zaznaczony,  to  po  upływie  czasu
zadeklarowanego podczas definiowania oceny, zostanie ona automatycznie zainicjowana kolejny raz.

o Ocena tajna - znacznik określa, czy ocena ma być tajna, oznacza to, że nie są w systemie przechowywane
oceny od poszczególnych oceniających, tylko oceny zbiorcze ocenianych cech.

Dodawanie szablonu oceny - Dane podstawowe

Zakładka Stanowiska do ocenienia

Należy wybrać stanowiska, dla których dany szablon jest definiowany. Tylko osoby z tych stanowsisk będą pobrane
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do  oceny  z  tym  szablonem. Zaznaczenie opcji  "Wszystkie"  oznacza,  że dany  szablon  dotyczy  wszystkich  stanowisk,
opcja "Wybrane" pozwala wybrać, dla których stanowisk dany szablon obowiązuje.

Dodawanie szablony oceny - Stanowiska do ocenienia

Zakładka Elementy ankiety oceny

o Nagłówek  ankiety  oceny  -  treść,  jaka  pojawi  się  w  nagłówku  ankiety  podczas  otwierania  ankiety  na
portalu pracownika,

o Stopka ankiety oceny - przechowuje tekst, jaki pojawi się na dole ankiety oceny na portalu pracownika.
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Dodawanie szablonu oceny - Elementy ankiety oceny

Zakładka Treść powiadomień

o Powiadomienie dla oceniającego - treść wiadomości, którą otrzyma osoba oceniająca,

o Powiadomienie dla ocenianego - treść wiadomości, którą otrzyma osoba oceniana.
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Dodawanie szablonu oceny - Treść powiadomień

Zakładka Cechy ogólne

o Cechy - w tym miejscu można dodać cechy, które nie wynikają z opisu  ocenianego  stanowiska.  Cechy  te
zostaną dodane do oceny u wszystkich ocenianych osób.

o Opis cechy - pole nie do edycji, wyświetla opis cechy ze słownika cech.

o Opis  cechy  na  ankiecie  oceny  -  prezentuje  opis  cechy,  jaki  pojawi  sie  na  ankiecie  oceny  na  portalu
pracownika. Istnieje możliwość  zmiany  opisu  poprzez  wciśnięcie ikony  Popraw  opis  cechy.  Po  wpisaniu
nowego opisu należy wcisnąć ikonę Zapisz zmiany.
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Dodawanie szablonu oceny - Cechy ogólne

Po uzupełnieniu danych wcisnąć przycisk Akceptuj.

Oceny okresowe

Oceny okresowe

Funkcje dostępne w kartotece Oceny okresowe:

Dane  Dodaj - umożliwia dodanie oceny.

Dane  Otwórz - umożliwia poprawienie oceny osób.

Dane  Usuń - umożliwia usunięcie oceny osób.

Operacje  Zainicjuj ocenę - powoduje wygenerowanie ocenianych, oceniających i arkuszy ocen (na portalu).

Operacje  Przekaż do realizacji - powoduje wysłanie informacji do oceniających o dostepności arkuszy ocen na
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portalu.

Operacje   Zakończ  ocenę  -  powoduje  wyświetlenie  pytania  o  zakończenie  oceny.  Po  zatwierdzeniu  status
oceny zostanie ustawiony na "Zakończona" i wyświetlony zostanie komunikat informujący o zakończeniu oceny.

Operacje   Anuluj  ocenę  -  operacja  aktywna  dla  oceny  w  statusie  "Realizowana".  Powoduje  wyświetlenie
pytania o anulowanie oceny. Po  zatwierdzeniu  status  oceny  zostanie ustawiony  na  "Anulowana"  i  wyświetlony
zostanie komunikat informujący o anulowaniu oceny.

Operacje   Wycofaj  zainicjowanie  oceny  -  operacja  aktywna dla  oceny  w  statusie  "Zainicjowana".  Umożliwia
powrót do statusu "Dodana" bez wprowadzonych zmian w ocenie.

Operacje   Zarządzaj  oceną  okresową  -  umożliwia  zarządzanie  wybraną  oceną  (dodawanie  pracowników  /
współpracowników, ustalanie oceniających).

Dodawanie oceny

Aby dodać ocenę, należy:

W kartotece Oceny okresowe wcisnąć ikonę Dodaj.

Dodawanie oceny

W oknie Dodanie oceny uzupełnić pola:

Zakładka Dane ogólne oceny

o Szablon oceny - wybór szablonu ze słownika Szablony ocen,

o Numer  -  jeśli  w  definicji  typu  dokumentu  OcenaPrac  ustawiony  jest  ciąg  autonumeracji  zewn.  dok.,  to
pole jest  wyszarzone,  numer  zostanie dodany  automatycznie  podczas  tworzenia  dokumentu.  Gdy  ciąg
autonumeracji nie zostanie ustawiony, pole jest wymagane i należy wpisać numer oceny,

o Nazwa - nazwa oceny,

o Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia oceny,

o Data zakończenia - data zakończenia oceny,

o Data następnej oceny - pole aktywne, gdy w szablonie oceny  został  zaznaczony  znacznik  Automatyczne
generowanie kolejnej oceny,

o Osoba odpowiedzialna - wybór osoby z listy osób,

o Jednostka samodzielna, w której przeprowadzana jest ocena - wybór jednostki, w której przeprowadzana
jest ocena.
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Dodanie oceny osób

Po  wybraniu  szablonu  oceny  wszystkie pola  na  zakładkach  Elementy  ankiety  oceny,  Treść  powiadomień  i  Cechy
ogólne  wypełnione  zostaną  odpowiednimi  wartościami  zdefiniowanymi  w  szablonie.  Można  również  zmienić  /
uzupełnić zawartość tych zakładek dla danej oceny.

Na zakładce Dokument można dołączyć załączniki multimedialne.

Wcisnąć przycisk Akceptuj w celu zapisania wprowadzonych danych.

Zarządzanie oceną okresową

Kartoteka  Zarządzanie  oceną  osób  prezentuje  na  kolejnych  zakładkach  listę  osób  ocenianych,  listę  osób
oceniających  oraz  ogólne  informacje  o  ocenie.  Pozwala  na  dodawanie  /  usuwanie  osób  ocenianych  i  oceniających
(możliwe do wykonania dla oceny w statusie "00 - zainicjowana") oraz podgląd cech ocenianego wraz z wykonanymi
ocenami.

Zakładka Osoby oceniane

Dostępne funkcje dotyczące ocenianych:

Dodaj pracownika - umożliwia wybór z pracownika z listy i dodanie go do oceny.

Dodaj współpracownika - umożliwia wybór z listy współpracowników i dodanie go do oceny.

Usuń osobę ocenianę - umożliwia usunięcie ocenianego z oceny.

Włącz  szczegóły  -  umożliwia  wyświetlenie w  dolnej  części  okna  sekcji  dotyczącej  osób  oceniających  oraz  cech
ocenianych.
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Zarządzanie oceną osób

Oceniający

Na  liście  oceniających  widnieją  osoby  wybrane  do  ocenienia  zaznaczonego  w  głównej  części  tabeli  ocenianego.
Kolumna  Typ  określa  typ  oceny:  Sa  -  samoocena,  Po  -  podwładny,  Ws  -  współpracownik,  Pr  -  przełożony.  Obok
widnieje  kolumna  Status  informująca  o  statusie  wykonania  oceny:  do  oceny,  w  trakcie  oceniania,  wykonana,
odrzucona.

Dostępne funkcje dotyczące oceniających:

Dodaj przełożonego - umożliwia dodanie osoby przypisanej jako przełożony.

Dodaj podwładnego - umożliwia dodanie podwładnego.

Dodaj samoocenę - umożliwia dodanie samooceny.

Dodaj współpracownika - umożliwiadodanie osoby pracującej w tym samym dziale.

Oceniane cechy

Na  liście  widnieją  cechy  widniejące  na  ankiecie  oceny  dotyczącej  zaznaczonej  osoby  ocenianej.  Są  to  cechy
wynikające z opisu stanowiska oraz cechy ogólne dodane podczas definiowania oceny. Po zakończeniu oceny pojawią
się w tabeli wartości oceny poszczególnych cech (kolumna Ocena). W kolumnie Ocena ogólna  widoczna będzie ocena
danej  cechy  wyliczona  na  podstawie  ocen  wszystkich  osób  oceniających  (wyliczana  na  podstawie  zdefiniowanego
algorytmu).
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Zarządzanie oceną osób - włączone szcegóły

Zakładka Oceniający

Z lewej strony ekranu widnieje lista osób oceniających, a z prawej ocenianych.

Dostępne funkcje:

Usuń oceniającego - umożliwia usunięcie oceniającego z listy.

Usuń osobę ocenianą - umożliwia usunięcie ocenianego z listy.

Zarządzanie oceną osób - Oceniający

Zakładka Informacje o ocenie

Zakładka prezentuje szczegółowe dane o ocenie.
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Zarządzanie oceną osób - Informacje o ocenie

Dodawanie osoby ocenianej

Aby dodać osobę ocenianą do oceny okresowej, należy:

W kartotece Oceny osób zaznaczyć odpowiednią ocenę i wcisnąć przycisk Zarządzanie ocenami.

W wyświetlonej  kartotece Zarządzanie  oceną  osób  wcisnąć  ikonę  Dodaj,  a  nastepnie  wybrać  jedną  z  operacji
Dodaj pracownika lub Dodaj współpracownika.

Dodawanie osoby ocenianej

Na  liście  pracowników  /  współpracowników  zaznaczyć  osobę  /  osoby  (kilka  osób  można  wybrać  poprzez
wciśnięcie  klawisza  CTRL  oraz  kliknięcie  lewym  przyciskiem  myszy  na  wybranym  wierszu  tabeli),  które  mają
zostać dodane do oceny. Wcisnąc przycisk Wybierz.
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Wybór pracownika

Na liście osób ocenianych pojawią się wybrane osoby.

Dodawanie oceniającego

Aby dodać osobę oceniającą, należy:

W kartotece Oceny osób zaznaczyć odpowiednią ocenę i wcisnąć przycisk Zarządzanie ocenami.

W wyświetlonej kartotece Zarządzanie oceną osób zaznaczyć osobę ocenianą i wcisnąć ikonę Włącz szczegóły.

Wyświetlanie szczegółów oceny

W sekcji dotyczącej oceniających wcisnąć ikonę Dodaj,  a  nastepnie wybrać  odpowiednią  operację (w zależności,
kto ma być osobą oceniającą).
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Dodawanie oceniającego

Na liście osób zaznaczyć osobę / osoby i wcisnąć przycisk Wybierz.

Wybór osoby oceniającej

Wybrana osoba / osoby pojawią się na liście osób oceniających.

Warunki do spełnienia przed wykonaniem oceny

Aby prawidłowo utworzyć ocenę okresową, należy wykonać poniższe czynności:

Przypisanie przełożonych

Ocena wymaga zazwyczaj oceniania podwładnych przez przełożonego (osoby oceniające definiuje się w typie oceny).
Dlatego wymagane jest określenie przełożonego dla ocenianej grupy pracowników/współpracowników.

Przełożonych można przypisać w dwóch miejscach w systemie: przy pracowniku/umowie (osobno dla każdej osoby)
lub w strukturze organizacyjnej (dla wybranego działu).
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Przypisanie przełożonego do pracownika

Przypisanie przełożonego do elementu sturktury organizacyjnej

Zdefiniowanie typu oceny

Aby określić, jakie będą osoby oceniające w procesie oceny, należy zdefiniować odpowiednio wybrany typ oceny:
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W kartotece Słowniki wybrać słownik Typy oceny pracowników i współpracowników i wcisnąć przycisk Pozycje.

Słowniki

Następnie poprzez operację Dodaj lub Popraw odpowiednio zdefiniować typ oceny (zaznaczyć oceniających).

Typy oceny pracowników i współpracowników

Nadanie haseł i loginów dla pracowników

Akrusze  ocen  dla  pracowników  będą  udostępniane  na  Portalu,  dlatego  należy  przypisać  loginy  oraz  hasła
poszczególnym pracownikom/współpracownikom biorącym udział w ocenie.

W Kartotece pracowników uruchomić poprawianie danych pracownika (ikona Popraw).

Następnie wybrać z listy Poral pracownika.

Nacisnąć ikonę Dodaj.
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Dodanie nowego operatora Portalu pracownika

Wypełnić pola:

Nazwa użytkownika - login pracownika,

Status użytkownika - ustawić status na "aktywny",

Opis użytkownika - (opcjonalnie).

Wcisnąć ikonę Zmiana hasła  i wypełnić pola:

Ustawienia hasła operatora do portalu pracownika

Nowe hasło - wprowadzić hasło,

Powtórz hasło - ponownie wpisać to samo hasło,

Wcisnąć przycisk Akceptuj, aby zatwierdzić wprowadzone hasło.

Wcisnąć ikonę , aby zaakceptować nowowprowadzone konto operatora portalu pracownika.
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Nowe konto

Uzupełnienie opisów ocenianych stanowisk

Aby  na  arkuszu  oceny  okresowej  widniały  cechy  do  ocenienia,  należy  odpowiednio  uzupełnić  opisy  stanowisk
ocenianych pracowników:

Uruchomić Opis stanowiska i zaznaczyć w strukturze zatrudnienia stanowisko. Wcisnąć ikonę Popraw.

Opis stanowiska

Na zakładce Opis zaznaczyć grupę cech i wcisnąć ikonę Dodaj (lub zaznaczyć cechę i wcisnąć przycisk Popraw).
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Dodawanie cechy

Zaznaczyć cechę, która ma być oceniana i wcisnąć ikonę Otwórz.

Cechy

W  oknie  Poprawienie  cechy  zaznaczyć  atrybut  "Oceniana  okresowo"  oraz  otworzyć  słownik  "Sposoby
oceniania" (przycisk "...").
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Poprawianie cechy

Ze słownika Sposoby oceniania wybrać odpowiednią pozycję.
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Sposoby oceniania

Zaakceptować zamiany w oknie Poprawienie cechy.

Wybrać zmodyfikowaną cechę w oknie Cechy.

Wykonać powyższe kroki dla każdej z ocenianych cech.

Zapisać wprowadzone zmiany w opisie stanowiska.

Utworzenie oceny okresowej

Osoba  odpowiedzialna  za  ocenę  ma  za  zadanie  stworzyć  w  systemie  ocenę  okresową  dla  wyznaczonych  osób.
Poniżej opisane zostały niezbędne czynności do wykonania w tym zakresie.

Spełnione warunki niezbędne do utworzenia oceny

Aby  utworzyć  oceną,  należy  w  pierwszej  kolejności  skonfigurować  niezbędne  elementy  w  systemie  (opisane  w
rozdziale Warunki do spełnienia przed wykonaniem oceny).

Dodanie oceny

Kolejnym  krokiem  jest  dodanie oceny  w kartotece Oceny  okresowe  (opisane  w  rozdziale  Dodawanie  oceny).  Po
dodaniu ocena widnieje w kartotece w statusie "Dodana".

Zainicjowanie oceny

Należy  zainicjować  ocenę  w  kartotece  Oceny  okresowe.  Wykonanie  operacji  Zainicjuj  ocenę  powoduje
wygenerowanie  osób  ocenianych  oraz  oceniających  na  podstawie  danych  szablonu,  na  podstawie  którego  została
utworzona ocena . Status oceny zostanie zmieniony na "Zainicjowana".

Uwaga! Przed zainicjowaniem oceny należy sprawdzić, czy został ustawiony ciąg autonumeracji dla typu
dokumentu OcenaPrPoz
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Weryfikacja ustawienia automatycznej autonumeracji dla dokumentu typu OcenaPrPoz

Zainicjowanie oceny

Zarządzanie oceną

W celu zweryfikowania listy osób ocenianych, oceniających oraz cech, należy wybrać opcję Zarządzanie ocenami  w
kartotece Oceny okresowe.
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Zarządzanie oceną

W oknie Zarządzanie oceną okresową należy  zweryfikować  listę osób  ocenianych  oraz  oceniających  i  ewentualnie
dodać lub usunąć osoby. Operacje te zostały opisane w rozdziałe Zarządzanie oceną okresową.

Zarządzanie oceną cd.

Przekazanie do realizacji

Po  ostatecznym  ustaleniu  listy  osób  biorących  udział  w  ocenie  osoba  odpowiedzialna  za  ocenę  wykonuje  w
kartotece  Oceny  okresowe  operację  Przekaż  do  realizacji.  Operacja  ta  skutkuje  wysłaniem  informacji  do  osób
ocenianych  i  oceniających  o  rozpoczęciu  procesu  oceny  okresowej.  Osoby  oceniające  dokonują  oceny  na  Portalu.
Proces ten został opisany w rozdziale Wykonanie oceny na portalu.
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Przekazanie do realizacji

Wykonanie oceny na portalu

Aby wykonać ocenę na portalu pracownika, należy:

Uruchomić portal pracownika w przeglądarce internetowej. Wpisać nazwę użytkownika i hasło. Wcisnąć przycisk
Zaloguj.

Logowanie do portalu

Na panelu głównym portalu wybrać funkcję Ocena okresowa.

Wykonanie oceny

Na liście ocen Do ocenienia wybrać osobę ocenianą i wcisnąć ikonę Otwórz arkusz oceny.



965Zarządzanie kapitałem ludzkim

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Wykonanie oceny cd.

Wyświetlona zostanie ankieta oceny. Ankieta składa się z listy cech, które należy ocenić wybierając odpowiednią
pozycję  z  listy  lub  wprowadzając  wartość.  Po  zakończeniu  oceny,  wcisnąć  Zakończ  ocenianie.  Jeśli  chcemy
przerwać  ocenę  z  zachowaniem  zmian,  wcisnąć  Zapisz  arkusz.  Natomiast  wciśnięcie  Zamknij  spowoduje
zamknięcie ankiety oceny bez zapisania wprowadzonych danych.

Arkusz oceny - wykonanie oceny okresowej

Uwaga! Wszystkie wykonane oceny mają odzwierciedlenie w kartotece Zarządzanie oceną osób.
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Szkolenia

Moduł Szkolenia zapewnia usprawnienie procesu planowania i organizowania szkoleń w zakresie:

Informacji o szkoleniach z poziomu portalu pracownika,

Planowania szkoleń i budżetu dla jednostek organizacyjnych,

Rozliczenia realizacji budżetu szkoleniowego,

Możliwości przenoszenia budżetu między jednostkami organizacyjnymi.

Szkolenia dzielą się na dwie grupy: obowiązkowe i  nieobowiązkowe.  Szkolenie jest  obowiązkowe,  jeśli  kwalifikacje
nabyte  w  ich  wyniku  są  wymagane  na  danym  stanowisku,  np.  szkolenia  BHP,  ppoż,  SEP,  itp.  Szkolenie
nieobowiązkowe to takie, które podnosi kwalifikacje, ale nie jest wymagane dla danego stanowiska. 

Potrzeby szkoleniowe mogą pochodzić z następujących źródeł:

1. Opis  stanowiska  pracy  -  szkolenia  wymagane  na  danym  stanowisku  (szkolenia  obowiązkowe),  jeśli  dla
pracownika mija termin odnowienia uprawnień szkolenie musi być dla danego pracownika przeprowadzone. 

Opis stanowiska - zakładka Wymagane szkolenia

2. Kartoteka szkoleń  pracownika  wybierane są  wszystkie szkolenia  obowiązkowe,  których  ważność  kończy  się  w
okresie za jaki tworzony jest plan, a nie znalazły się  na liście z opisu stanowiska. Zbiór tych szkoleń wymaganych
dla  pracowników działu  w danym  okresie,  determinuje minimalny  budżet  jaki  musimy  zaplanować  dla  danego
działu.
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Kartoteka pracownika - zakładka Szkolenia i kwalifikacje

3. Ocena okresowa pozwala na określenie, jakie szkolenia mogą przyczynić się do poprawy kwalifikacji pracownika
na danym stanowisku, szkolenia nie wymagane, ale dające dużą dozę pewności, że przyczynią się do podniesienia
kwalifikacji pracownika na zajmowanym stanowisku.

4. Ścieżka  kariery  to  szkolenia  na  które  bezpośredni  przełożony  może  skierować  swoich  podwładnych  w  celu
realizacji  ścieżki  kariery,  ograniczony  tylko  planowanym  budżetem  na  dany  okres  dla  jego  działu  -  szkolenie
wprowadzane do planu przez bezpośredniego przełożonego.

5. Pracownik   wprowadza  propozycję  szkolenia,  dopiero  akceptacja  tego  szkolenia  przez  bezpośredniego
przełożonego powoduje, że propozycja szkolenia staje się szkoleniem w planie.
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Ustawienie planowanego kosztu szkolenia

Planowany koszt dla każdego rodzaju szkolenia wprowadzamy w kartotece Słownik Rodzajów Szkolenia. 

Słownik rodzajów szkolenia

Aby dodać lub zmienić planowany koszt szkolenia, należy:

Zaznaczyć rodzaj szkolenia i wybrać ikonę Popraw.

Uzupełnić dane.

Rodzaj szkolenia - dodanie kosztu szkolenia

Wybrać przycisk Akceptuj.

Przypisanie szkoleń do stanowiska

Aby przypisać wybrane szkolenia do stanowiska, należy:

Uruchomić Strukturę zatrudnienia. 

W Strukturze  zatrudnienia  zaznaczyć  stanowisko,  do  którego  będzie przypisane szkolenie,  a  następnie wcisnąć
ikonę Poprawianie elementu struktury.
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Wybrać zakładkę Matryca szkoleń i wcisnąć przycisk Dodaj.

Zaznaczyć rodzaj szkolenia i wcisnąć przycisk Wybierz.
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Wcisnąć przycisk Akceptuj. Rodzaj szkolenia został przypisany do stanowiska.

Katalog szkoleń

Katolog  szkoleń  służy  do  gromadzenia  ofert  szkoleń  wraz  z  informacją  o  firmie  szkolącej,  czasie  trwania  oraz
koszcie.  Oferty szkoleń wykorzystywane są w planowaniu szkoleń. 

Aby uruchomić Katalog szkoleń, należy wybrać ikonę Katalog szkoleń  na głównym toolbarze.
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Katalog szkoleń

Funkcje dostępne w kartotece Katalog szkoleń:

Dane  Dodaj - umożliwia dodanie oferty szkolenia.

Dane  Wyświetl - umożliwia podgląd oferty szkolenia bez możliwości jej modyfikacji.

Dane  Otwórz - umożliwia poprawienie oferty szkolenia.

Dane  Usuń - umożliwia usunięcie oferty szkolenia.

Dane  Drukuj - umożliwia wydrukowanie listy ofert szkoleń.

Operacje  Ustaw ofertę jako niektywną - umożliwiaoznaczenie wybranej oferty jako nieaktywnej.

Operacje  Przywróć aktywność oferty - umożliwia oznaczenie wybranej oferty jako aktywnej.

Dodanie oferty szkolenia

Aby dodać ofertę szkolenia, należy:

W kartotece Katalog szkoleń  wcisnąć ikonę Dodaj.

Dodawanie oferty szkolenia

W oknie Dodanie oferty szkolenia wypełnić pola:

Zakładka Podstawowe dane

 Nazwa szkolenia -  wprowadzić nazwę szkolenia. Pole tekstowe do 1024 znaków.

 Rodzaj  szkolenia  -  wybrać  rodzaj  szkolenia  ze  słownika.  Wystarczy  wprowadzić  fragment  nazwy,
system wyświetli wszystkie rodzaje zawierające wprowadzony tekst.
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Wypełnianianie pól Oferty szkolenia

Wewnętrzne - oznaczenie, czy szkolenie jest szkoleniem wewnętrznym.

Data ważności oferty -  wybrać z kalendarza lub wprowadzić ręcznie.

Nazwa kontrahenta - jeśli kontrahent istnieje rozpocząć wprowadzanie nazwy lub wybrać ikonę  z
prawej strony pola. Jeśli kontrahent nie istnieje, wówczas kliknąć ikonę 

Uwaga! W celu ułatwienia wyszukiwania kontrahenta w polu "Nazwa kontrahenta" należy w kartotece 
Kontrahenci oznaczyć  rodzaj kotrahenta  jako "Firma szkoląca".

Lokalizacja szkolenia

Pole Wyszukaj adres w zapamiętanych umożliwia wybór wcześniej zapisanych lokalizacji.

Ulica - pole tesktowe do 150 znaków.

Nr domu -  pole tekstowe do 10 znaków.

Nr lokalu -  pole tekstowe do 10 znaków.

Kod pocztowy -  pole tekstowe do 10 znaków.

Poczta -pole tekstowe do 30 znaków.

Miejscowość - wybrać ze słownika lub za pomocą ikony    wywołać słownik Miejscowość.

Pomieszczenie - pole tekstowe do 128 znaków.

Po wprowadzeniu lokalizacji szkolenia można zapisać ją do ulubionych lokalizacji za pomocą ikony Zapamiętaj adres

 . 
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Zakładka Ceny i pozostałe informacje

Dodanie oferty szkolenia - Zakładka Ceny i pozostałe szkolenia

Liczba godzin szkolenia - czas trwania szkolenia w godzinach.

Maksymalna liczba uczestników - pole liczbowe, określające maksymalną liczbę osób na szkoleniu.

Minimalna liczba uczestników - pole liczbowe, określające minimalną liczbę osób na szkoleniu.

Trener - wprowadzić imie i nazwisko prowadzącego szkolenie.

Liczba  miesięcy  ważności  szkolenia  -   okres  o  jaki  zostanie  wydłużona  ważność  szkolenia  (np.
uprawnienia lub certyfikatu) począwszy od dnia zakończenia szkolenia. Pole to wykorzystywane jest do
ustalenia  daty  ważności  uprawnień  podczas  automatycznego  dodania  szkolenia  do  kartoteki
pracownika po oznaczeniu szkolenia jako zrealizowanego.

Ceny i koszty 

Cena dla grupy - informacja o koszcie szkolenia dla grupy.

Koszt ponoszony przez uczestnika - informacja o kwotowym koszcie ponoszonym przez uczestnika.

Cena dla jednego uczestnika - informacja o cenie szkolenie dla jednego uczestnika.

Procentowo koszt uczestnika - informacja o procentowym koszcie ponoszonym przez uczestnika.

Zakładka Terminy szkoleń

Zakładka Terminy szkoleń umożliwia wprowadzenie terminów wprowadzanego szkolenia. 
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Dodanie oferty szkolenia - zakładka Terminy szkoleń

Aby dodać nowy termin, należy nacisnąć ikonę Dodaj i wypełnić poniższe pola:

Dodanie terminu szkolenia

Data początku szkolenia - wybrać z kalendarza lub wpisać ręcznie.

Data końca szkolenia  - wybrać z kalendarza lub wpisać ręcznie.

Liczba dni szkolenia - zostanie wyliczona automatycznie na podstawie wprowadzonych dat.

Wcisnąć  przycisk Akceptuj. Nowa oferta szkolenia zostanie dodana do Katalogu szkoleń.

Modyfikacja oferty szkolenia

Aby zmodyfikować ofertę szkolenia, należy:

Zaznaczyć daną ofertę szkolenia i nacisnąć ikonę Popraw .
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Poprawianie oferty szkolenia

Zmienić / uzupełnić dane oferty szkolenia i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Ustawienie oferty jako nieaktywnej

Aby oznaczyć ofertę szkolenia jako nieaktywną, należy:

W kartotece Katalog szkoleń zanaczyć ofertę szkolenia.

Z menu Operacje wybrać polecenie Ustaw ofertę jako niekatywną.

Katalog szkoleń - oznaczenie oferty jako niektywnej

Wcisnąć przycisk Tak.
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Aby zmienić nieaktywną ofertę na  aktywną,  należy  wcisnąć  ikonę filtra  w kartotece Katalog  szkoleń.  Zaznaczyć
opcję „prezentować oferty” i wybrać z listy „Nieaktywne”. Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Wybrać z menu Operacje  Przywróć aktywność oferty.

Wcisnąć przycisk Tak.
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Usuwanie oferty szkolenia

Aby usunąć ofertę szkolenia należy zaznaczyć ją w kartotece Katalog szkoleń i wcisnąć ikonę .

Kartoteka Plany szkoleń

Plany szkoleń to kartoteka, która umożliwia zdefiniowanie planu szkoleń na dany rok oraz zarządzanie planem oraz

budżetem. Kartotekę można uruchomić  za pomocą ikony Plany szkoleń  na głównycm toolbarze.

Kartoteka Plany szkoleń

Każdy, wyświetlany rekord kartoteki (pojedynczy plan szkoleń) opisany jest przez następujące pola:

o Numer,

o Nazwa,

o Data obow.od,

o Data obow. do,

o Status - aktualny status planu szkoleń,

o Budżet - zaplanowany budżet na szkolenia, 

o Koszt wymaganych szkoleń,

o Koszt wszystkich szkoleń,

o Osoba odpowiedzialna,

o Data dodania - data utworzenia planu,

o Jedn. org. samodzielna (symbol),

o Jedn. org. samodzielna (nazwa).

Funkcje dostępne w kartotece Plany szkoleń:

Dane  Dodaj - umożliwia dodanie planu szkoleń.

Dane  Wyświetl - umożliwia podgląd ogólnych danych planu bez możliwości modyfikacji.

Dane  Otwórz - umożliwia poprawienie danych ogólnych planu.

Dane  Usuń - umożliwia usunięcie planu.

Dane  Drukuj - umożliwia wydrukowanie listy planów szkoleń.

Operacje   Przekaż  plan  do  przygotowania  -  powoduje  zmianę  statusu  planu  szkoleń  na  "10  -  w
przygotowaniu".
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Operacje  Generuj szkolenia -  generowanie szkoleń  obowiązkowych  do  planu  na  podstawie opisu  stanowisk
oraz wpisów w Kartotece pracowników.

Operacje  Zarządzaj planem szkoleń - przejście do widoku Zarządzanie planem szkoleń.

Operacje  Zarządzaj budżetem szkoleń - przejście do widoku Zarządzanie budżetem szkoleń.

Operacje  Wnioski o szkolenia - umożliwia przejście do kartoteki Wnioski o szkolenia.

Tworzenie planu szkoleń

Uwaga! Aby operator systemu Quatra Max mógł wykonywać operacje na planie szkoleń, musi posiadać
uprawnienia do typu dokumentu PlanSzkol.

W celu utworzenia nowego planu szkoleń, należy:

Uruchomić Plany szkoleń. 

W oknie kartoteki Plany szkoleń nacisnąć ikonę Dodaj .

Kartoteka Plan szkoleń

W oknie Dodanie planu szkoleń uzupełnić pola:
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Dodanie planu szkoleń

o Numer - pole tekstowe. Istnieje możliwość ustawienia autonumeracji.

o Nazwa - pole tekstowe. Opisowa nazwa planu szkoleń.

o Rok - rok, dla którego przygotowywany jest plan szkoleń.   Alternatywnie można  wprowadzić  inny  okres
obowiązywania planu wypełniając dwa poniższe pola: 

Data początku obowiązywania - wybrać z kalendarza,

Data końca obowiązywania - wybrać z kalendarza.

o Osoba odpowiedzialna - wybrać z kartoteki.

o Jednostka samodzielna - wybór jednostki, której dotyczy wprowadzany plan.

o Budżet - wprowadzić wartość przeznaczonego budżetu na szkolenia.

o Sposób planowania budżetu - wybrać z listy: na przełożonych, na jednostki organizacyjne.

Sposób planowania budżetu

o Tabela kursów walut.

Wcisnąć przycisk Akceptuj, aby wprowadzic nowy plan szkoleń. Nowoutworzony plan szkoleń o statusie 00 -
dodany pojawi się na liście w kartotece Plany szkoleń. 

Aby  móc  zarządzać  planem  szkoleń,  należy  przekazać  plan  do  przygotowania.  W  tym  celu  wybrać  z  menu

Operacje  Przekaż plan do przygotowania.



980 Zarządzanie kapitałem ludzkim

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Wcisnąć przycisk OK. Zmiana statusu planu szkoleń na „10 – w przygotowaniu.

Generowanie szkoleń

System na podstawie danych kadrowych dotyczących szkoleń obowiązkowych oraz wymaganych szkoleń zawartych
opisie stanowiska  dodaje  automatycznie  szkolenia  do  planu  szkoleń.  Operacja  generowania  szkoleń  dostępna  jest
tylko dla planów o statusie 00 - w przygotowaniu. 

Aby wygenerować szkolenia dla utworzonego planu, należy:

Uruchomić Plany szkoleń. 

Menu

W kartotece Plany  szkoleń  zaznaczyć  plan,  dla  którego  generowane będą  szkolenia  i  z  menu  Operacje  wybrać
polecenie Generuj szkolenia.
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Plany szkoleń - Generowanie szkoleń

Wskazać,  czy  generowane  mają  być  szkolenia  dodatkowe.  Szkolenia  obowiązkowe  generowane  są  domyślnie.
Kliknąć przycisk Generuj.

Generowanie szkoleń - okno wyboru

Wcisnąć przycisk OK.

Komunikat informujący o zakończeniu
generowania szkoleń

Dla  wskazanego  planu  zostaną  wygenerowane  szkolenia.  Plan  szkoleń  otrzymuje  status  10-wygenerowane
szkolenia. 

Zarządzanie budżetem szkoleń

Po wygenerowaniu szkoleń dla danego planu można zarządzać budżetem. 

Aby przejśc do zarządzania budżetem, należy:

Uruchomić kartotekę Plany szkoleń. 
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Zaznaczyć plan szkoleń i nacisnąć ikonę Zarządzaj budżetem szkoleń . W zależności od wybranego dla planu
sposobu budżetowania planu kartoteka ustawi się na odpowiedniej zakładce. Nacisnąć ikonę Dodaj, aby wskazać
dla jakiej jednostki lub przełożonego ma być wyświetlany budżet szkoleń.

Zarządzanie budżete szkoleń - zakładka Przełożeni odpowiedzialni za budżet szkoleń

Istnieją  przypadki,  w  których  po  uruchomieniu  zarządzania  budżetem,  system  będzie  sygnalizował  o  brakach
uniemożliwiających pracę z budżetem, m.in. brak szacunkowego kosztu szkoleń, które zostały dodane do szkoleń.

Po  wybraniu  przycisku  Ustaw  system  uaktywni  odpwowiedni  słownik,  w  którym  można  uzupełnić  brakujące
dane.

Jeśli  szacunkowy  koszt  szkoleń  został  uzupełniony  po  wygenerowaniu  szkoleń,  wówczas  kartoteka  Zarządanie
budżetem szkoleń zostanie uruchomiona z poniższym komunikatem:
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Informacja o konieczności przeliczenia kosztów szkoleń

Po wciśnięciu przycisku Ustaw w oknie Rekalulacja kosztów planu szkoleń należy wybrać jedną z opcji:

o Wylicz koszty szkoleń, które dotychczas nie posiadają wartości

o Przelicz koszty wszystkich szkoleń

Rekalkulacja kosztów planu szkoleń

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

W kartotece Zarządzanie  budżetem  szkoleń  nacisnąć  ikonę Dodaj,  aby  dodać  jednostkę  lub  przełożonego,  dla
którego analizowany będzie budżet.
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Zarządzanie budżetem szkoleń - Przełożeni odpowiedzialni za budżet szkoleń

Zarządzanie budżetem szkoleń - Jednostki org. do budżetowania szkoleń

Funkcje dostępne w kartotece Zarządzanie budżetem szkoleń:

 Dodaj - dodanie do podglądu budżetu szkoleń jednostki bądź przełożonego.

 Usuń - usunięcie z podglądu budżetu szkoleń jednostki bądź przełożonego.

 Odśwież - odświeżenie okna Zarządzanie budżetem szkoleń.

 Przelicz - ponowne przeliczenie budżetu, zaktualizowanie wartości kosztów zaplanowanych szkoleń.
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 Przenieś  część  budżetu  do  innej  jednostki  organizacyjnej  /  Przenieś  część  budżetu  innemu
przełożonemu  -  funkcja  pozwala  przeniesienie  niewykorzystanego  budżetu  do  innej  jednostki  lub
przełożonego.

Przyznanie budżetu poszczególnym jednostkom lub przełożonym

Podczas tworzenia planu szkoleń definiowany jest planowany bużet na szkolenia w całej firmie. 

Aby przydzielić odpowiednie kwoty budżetu poszczególnym jednostkom lub przełożonym, należy:

Uruchomić Plany szkoleń. 

Zaznaczyć plan szkoleń w kartotece Plany szkoleń i wcisnąć przycisk Zarządzaj budżetem szkoleń. 

Nacisnąć ikonę Dodaj, aby wskazać dla jakiej jednostki lub przełożonego ma być wyświetlany budżet szkoleń.

Zaznaczyć odpowiednią osobę i wcisnąć przycisk Wybierz.
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Aby  przydzielić  odpowiednie  kwoty  budżetu  poszczególnym  przełożonym,  należy  wskazać  przełożonego  i  w
obszarze Budżet szkoleń wskazanego przełożonego nacisnąć ikonę Ustaw kwotę przyznanego budżetu.

W polu "Przyznany budżet" wpisać kwotę i wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Czynność powtórzyć dla pozostałych jednostek lub przełożonych.

Przekazanie części budżetu innym jednostkom lub przełożonym

Część niewykorzystanego budżetu można przenieść, w zależności od sposobu planowana budżetu, na inne jednostki
lub przełożonych:

Uruchomić Plany szkoleń. 

 Zaznaczyć plan szkoleń w kartotece Plany szkoleń i wcisnąć przycisk Zarządzaj budżetem szkoleń. 

Wskazać jednostkę (przełożonego),  która  przekazuje część  budżetu  i  nacisnąć  ikonę Przenieś  część  budżetu  do
innej jednostki organizacyjnej (Przenieś część budżetu innemu przełożonemu).
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Zarządzanie budżetem szkoleń

Wskazać  przełożonego,  dla  którego  przekazywana  jest  część  budżetu  oraz  w  polu  "Kwota  do  przekazania"
wprowadzić wartość. Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Przenoszenie części budżetu

Zarządzanie planem szkoleń

Do zarządzania planem z poziomu systemu Quatra Max (m.in. do generowania szkoleń obowiązkowych, tworzenia
grafików szkoleń) służy kartoteka Zarządzanie planem szkoleń.  

Aby przejść do zarządzania planem szkoleń, należy:

Uruchomić kartotekę Plany szkoleń.
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Kartoteka Plan szkoleń - wybór zarządzania planem

W oknie Plany szkoleń wsakzać plan i wcisnąć ikonę  Zarządzaj planem szkoleń .

Kartotek Zarządzanie planem szkoleń

Kartoteka Zarządzanie planem szkoleń składa się z  dwóch  zakładek:  Zaplanowane  szkolenia  oraz  Grafik  szkoleń.
Jeśli dla planu wykonana został operacja  Generowanie  szkoleń,  wówczas  do  zaplanowanych  szkoleń  automatycznie
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dodane zostaną szkolenia obowiązkowe, dla których upłynęła data ważności uprawnień oraz szkolenia przypisane dla
danego  stanowiska  w module Opis  stanowiska.  W górnej  części  okna  wyświetlany  jest  rodzaj  szkolenia,  a  w dolnej
lista osób  przydzielonych  do  danego  szkolenia.  Dla  każdego  rodzaju  szkolenia  wyliczony  zostanie planowy  koszt  na
podstawie kosztu rodzaju szkolenia oraz liczby osób, dla których zaplanowano szkolenie. 

Ręczne dodanie szkolenia do planu

Oprócz szkoleń obowiązkowych  generowanych  automatycznie,  do  planu  szkoleń  można  dodać  dowolne szkolenie
oraz  dopisać  do  niego  pracowników  .  Czynności  te  można  wykonać  z  poziomu  systemu  Quatra  Max  oraz  za
pośrednictwem Portalu Pracownika. 

Aby dopisać szkolenie do planu w systemie, należy:

Uruchomić Plany szkoleń. 

Uruchomić kartotekę Plany szkoleń i z menu Operacje wybrać polecenie Zarządzaj planem szkoleń.

 W kartotece Zarządzanie planem szkoleń nacisnąć ikonę Dodaj.

Zarządzanie planem szkoleń - dodanie szkolenia

Uzupełnić poniższe pola:

o Rodzaj szkolenia - wybrać ze słownika,

o Ostateczna data odbycia szkolenia  -  wybrać  z  kalendarza  lub  wpisać  datę,  do  kiedy  szkolenie  ma  być
zrealizowane przez wszystkich uczestników, którzy zostaną do szkolenia przypisani,

o Obowiązkowe - pole umożliwiające oznaczenie, czy szkolenie jest szkoleniem obowiązkowym.

Nacisnąć ikonę Dodaj.



991Zarządzanie kapitałem ludzkim

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Dodanie rodzaju szkolenia do planu

Wybrać  polecenie  Dodaj  pracowników...  lub  Dodaj  współpracowników....  Na  liście  osób  wskazać  osobę  lub
korzystając z klawisza CTRL zaznaczyć kilka osób, a następnie wcisnąć przycisk Wybierz.

Dodanie pracowników lub współpracowników do szkolenia
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Wybór pracowników

W oknie Dodanie rodzaju szkolenia do planu pojawi się dodany pracownik. Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Dodanie rodzaju szkolenia do planu - dopisanie pracownika

Do  kartoteki  Zarządzanie  planem  szkoleń  dodany  zostanie  nowy  rodzaj  szkolenia  wraz  z  przypisanymi
pracownikami, bądź wpółpracownikami.
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Zarządzanie planem szkoleń - ręcznie dodany rodzaj szkolenia

Dopisanie pracownika do planu szkoleń z poziomu systemu Quatra Max

Dopisanie pracowników do planu szkoleń możliwe jest także z poziomu systemu Quatra Max. 

Aby dopisać ręcznie pracownika do planu szkoleń, należy:

Uruchomić Plany szkoleń. 

Uruchomić  kartotekę Plany  Szkoleń  i  z  menu  Operacje  wybrać  polecenie  Zarządzaj  planem  szkoleń.  W  górnej
części  okna  wskazać  szkolenie,  do  którego  dopisywany  jest  pracownik,  następnie w dolnej  części  kliknąć  ikonę
Dodaj.
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Zarządzanie planem szkoleń - dopisanie pracownika do planowanego szkolenia

W polu "Osoba do przeszkolenia" rozwinąć listę i wybrać operację Wybierz pracownika.

Zarządzanie planem szkoleń - Dopisanie pracownika do planu - wybór pracownika

Na liście osób zaznaczyć pracownika lub pracowników i wcisnąć przycisk Wybierz.
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Lista osób - wskazanie pracownika

Uzupełnić pozostałe pola "Obowiązkowe", "Ostateczna data odbycia szkolenia" i wcisnąć przycisk Akceptuj .

Dodanie osoby do przeszkolenia

Tworzenie grafiku szkoleń

Kolejnym krokiem planowania szkoleń jest ustalenie grafiku  szkoleń.  Dla  rodzaju  szkolenia  należy  dodać  szkolenie
oraz terminy. 

Aby utworzyć grafik szkoleń dla wybranego rodzaju szkolenia, należy:

Uruchomić Plany szkoleń. 
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W  kartotece  Zarządzanie  planem  szkoleń  zaznaczyć  odpowiedni  rodzaj  szkolenia  i  przejść  na  zakładkę  Grafik
szkoleń. Nacisnąć ikonę Dodaj.

Zarządzanie planem szkoleń - dodanie terminu szkolenia

W oknie Dodanie szkolenia uzupełnić poniższe pola:

Dodanie szkolenia

o Rodzaj szkolenia - pole autoamatycznie wypełnione,

o Oferta  szkolenia  -  ofertę  szkolenia  można  wybrać  z  istniejących  na  dwa  sposoby:  wpisując  fragment

nazwy oferty lub poprzez ikonę Szukaj . Wciśnięcie ikony Szukaj spowoduje otwarcie kartoteki Katalog
szkoleń. Operator ma także możliwość dodania nowej oferty szkoleniowej.
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Wybór oferty szkolenia

o Opis - pole tekstowe służące do opisu szkolenia,

o Firma szkoląca - dane automatycznie wprowadzane z Katalogu szkoleń, 

o Lokalizacja szkolenia - dane automatycznie wprowadzane z Katalogu szkoleń,

o Termin szkolenia:

Termin  z  oferty  -  zaznaczenie  tej  opcji  spowoduje  wyświetlenie  dostępnych  terminów  szkoleń
wprowadzonych w Katalogu szkoleń dla danej oferty szkolenia,

Szkolenie od: - pole aktywne przy wyłączonej opcji Termin z oferty,

Szkolenie do: -  pole aktywne przy wyłączonej opcji Termin z oferty, 

Liczba dni szkolenia  - wartość automatycznie wyliczana na podstawie pól Szkolenie od: i do:

o Koszt szkolenia:

Koszt z oferty -  zaznaczenie tej opcji spowoduje wypełnienie pól Cena  dla  grupy,  Cena  dla  uczestnika
danymi z oferty szkolenia, 

Cena dla grupy -  pole aktywne przy wyłączonej opcji Koszt z oferty,

Cena dla uczestnika - pole aktywne przy wyłączonej opcji Koszt z oferty,

o Maksymalna  liczba  uczestników  -  pole  liczbowe,  informujące  o  maksymalnej  liczbie  uczestników  na
danym szkoleniu.

Po uzupełnieniu pól wcisnąć przycisk Akceptuj. Szkolenie zostanie dodane do grafiku szkoleń.

Zapisanie pracownika na szkolenie

Aby zapisać pracownika na wybrane szkolenie w systemie Quatra Max, należy:

Uruchomić Plany szkoleń. 

Otworzyć  kartotekę  Zarządzanie  planem  szkoleń,  zaznaczyć  rodzaj  szkolenia,  dla  którego  dodano  szkolenie  i
przejść na zakładkę Grafik szkoleń. W dolnej części okna nacisnąć ikonę Dodaj.
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Zarządzanie planem szkoleń - Grafik szkoleń - doadanie pracownika do szkolenia

Zaznaczyć osobę do zapisania na szkolenie i wcisnąć przycisk Wybierz.

Kartoteka Osoby do przeszkolenia

Wskazana  osoba  zostanie  zapisana  na  szkolenie,  a  w  kartotece  Zarządzanie  planem  szkoleń  na  zakładce
Zaplanowane  szkolenia  w  kolumnie  "Liczba  osób  zapisanych  na  szkolenia"  pojawi  się  aktualna  liczba  osób
zapisanych na wybrany rodzaj szkolenia.
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Zarządzanie planem szkoleń

Potwierdzenie odbycia szkolenia

Aby oznaczyć szkolenie jako zrealizowane, należy:

Uruchomić Plany szkoleń. 

W  kartotece  Plany  szkoleń  zaznaczyć  plan  szkoleń,  a  następnie  wybrać  z  menu  operację  Zarządzaj  planem
szkoleń.

Na zakładce Zarządzanie planem szkoleń, zaznaczyć rodzaj  szkolenia,  dla  którego  dodano  szkolenie i  przejść  na
zakładkę Grafik szkoleń. W dolnej części okna wybrać pracownika i nacisnąć ikonę Potwierdź odbycie szkolenia.
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Wybrać odpowiednią datę i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Akceptacja wniosku o szkolenie

Aby zaakceptować wniosek o szkolenie, należy:

W  Quatra  Max  uruchomić  kartotekę  Plany  szkoleń,  wskazać  odpowiedni  plan  i  wybrać  operację  Wnioski  o
szkolenia.
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Zaznaczyć wybrany rodzaj szkolenia i w dolnej części ekranu zaznaczyć osobę, która przesłała wniosek o szkolenie.
Następnie wcisnąć ikonę Akceptuj.

Wybrać odpowiedni plan szkoleń i wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Zaakceptowane szkolenie będzie widoczne na liście „Szkolenia do odbycia” na Portalu pracownika.

Szkolenia na Portalu pracownika

Przełożony  może zarządzać  planem  szkoleń  z  poziomu  Portalu  pracownika.   Na  Portalu  pracownika  przełożony
może dopisać pracowników do planu, usunąć z planu, obejrzeć grafik szkoleń podwładnych.

Po zalogowaniu do Portalu pracownika i wybraniu opcji Szkolenia na ekranie pojawi  się okno  z  zakładkami:  Plan
szkoleń podwładnych, Budżet szkoleń, Grafik szkoleń podwładnych, Twoje szkolenia.

Portal pracownika - Szkolenia
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Plan szkoleń podwładnych

Portal pracownika - widok modułu Szkolenia przez przełożonego

Na tej  zakładce wyświetlana  jest   lista  planów szkoleń,  na  których  znajdują  się  podwładni  danego  przełożonego.
Każdy plan opisany jest przez poniższe kolumny:

Liczba osób - licza osób dopisanych do planu szkoleń,

Koszt szkoleń - planowany koszt szkoleń,

Koszt szkoleń obowiązkowych - planowany koszt szkoleń obowiązkowych,

Data końca obowiązywania - ostateczna data odbycia szkolenia.

Operacje dostępne na zakładce Plan szkoleń podwładnych:

Dodaj -  dodanie pracownika do planu szkoleń,

Usuń -  usunięcie pracownika z planu szkoleń,

Akceptuj - umożliwia akceptację wniosku o szkolenie,

Odrzuć - umożliwia odrzucenie wniosku o szkolenie.

Bużet szkoleń

Portal pracownika - Szkolenia - zakładka Budżet szkoleń 

Budżet dla danego planu szkoleń opisany jest za pomocą następujących kolumn:

Plan szkoleń - nazwa planu szkoleń,

Data obowiązywania od - data obowiązywania planu szkoleń,

Data obowiązywania do - data obowiązywania planu szkoleń,

Jednostka org., w której odpowiadasz za budżet szkoleń - w przypadku planowania budżetu  na  jednostki  w  tej
kolumnie wyświetlana jednostka, za którą odpowiedzialny jest przełożóny,

Przyznany budżet - kwota przyznanego budżetu szkoleń na przełożonego lub na jednostkę,

Koszt zaplanowanych szkoleń - koszt zaplanowanych szkoleń w planie szkoleń.
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Operacje dostępne na zakładce Budżet szkoleń:

Przenieś część budżetu do innej jednostki organizacyjnej

Przenieś część budżetu do innego przełożonego

Grafik szkoleń podwładnych

Szkolenia - zakładka Grafik szkoleń podwładnych

Na tej  zakładce  pojawia  się  lista  pracowników,  dla  których  zaplanowano  szkolenia.  Informacja  o  zaplanowanym
szkoleniu opisana jest za pomocą poniższych kolumn:

Data od - data pojawia się w momencie zapisania pracownika na szkolenie,

Data do - data pojawia się w momencie zapisania pracownika na szkolenie,

Liczba dni - liczba dni trwania szkolenia,

Liczba zapisanych osób - liczba osób, które zostały zapisane na szkolenie,

Maksymalna  liczba  uczestników  -  maksymalna  dopuszczalna  liczba  osób,  które  mogą  uczestniczyć  w  danym
szkoleniu,

Firma szkoląca - firma,  która przeprowadzi szkolenie,

Status  -  status  szkolenia  w  planie  szkoleń.   Możliwe  statusy:  00  -  Obowiązkowe  automatyczne  (z  opisu
stanowiska) , 30 - ręcznie dodane do  planu,  80  -  dodane poza  planem  (szkolenia,  którm  kończy  się ważność   z
Kartoteki Pracowników), 

Status realizacji - status realizacji szkolenia. Możliwe statusy:  00 - Dodane do planu, 40 - Zaplanowane w grafiku.

Twoje szkolenia

Szkolenia - zakładka Twoje szkolenia

 Na zakładce Twoje szkolenia przedstawiona jest lista szkoleń pracownika/przełożonego. Na liście pojawiają się:

Wnioskowane szkolenia,

Szkolenia do odbycia,
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Odbyte szkolenia,

Anulowane wnioski o szkolenia.

Operacje dostępne na zakładce Twoje szkolenia:

Wnioskuj o szkolenie

Zapisz się

Potwierdź odbycie szkolenia

Zapisanie pracownika na szkolenie

Jeśli dla danego rodzaju szkolenia został utworzony grafik szkoleń, wówczas przełożony może zapisać pracownika na
wybrany termin szkolenia.  W tym celu należy:

Uruchomić opcję Szkolenia na Portalu pracownika.

Przejść na widok Grafik szkoleń podwładnych i rozwinąć listę szkoleń przy wybranym pracowniku.

Wybrać szkolenie i rozwinąć opcje.
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Wcisnąć przycisk Zapisz go. Pracownik pojawi się w grafiku szkoleń w Quatra Max.

Potwierdzenie odbycia szkolenia

Po  odbyciu  szkolenia  pracownik  na  Portalu  pracownika  oznacza  szkolenie  jako  zrealizowane.  W  tym  celu  po
zalogowaniu się na portalu należy:

Uruchomić opcję Szkolenia na Portalu pracownika.
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W widoku Twoje szkolenia rozwinąć listę szkoleń do odbycia.

Potwierdzenie odbycia szkolenia

Zaznaczyć odbyte szkolenie i wcisnąć przycisk Potwierdź odbycie szkolenia.

Potwierdzenie odbycia szkolenia c.d.

Wypełnić datę początku okresu ważności szkolenia i wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Szkolenie będzie widoczne na liście odbytych szkoleń.

Dopisanie pracownika do planu szkoleń

Aby dodać pracownika do planu szkoleń, należy:

Na  zakładce  Plan  szkoleń  podwładnych  zaznaczyć  plan,  do  którego  ma  zostać  dodany  pracownik  i  wcisnąć
przycisk Dodaj.
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Plan szkoleń podwładnych - wybór polecenia Dodaj

Wypełnić poniższe pola:

Szkolenia - Plan szkoleń podwładnych - dodanie pracownika do planu

o Plan szkoleń - jeśli przed wciśnięciem przycisku Dodaj, plan został zaznaczony, wówczas pole wypełni się
automatycznie, w przeciwnym wypadku plan należy wybrać z listy,

o Osoba do przeszkolenia - wskazać pracownika z listy,

o Rodzaj szkolenia - wskazać z listy rodzaj szkolenia,

o Ostateczna  data  zakończenia  szkolenia  -  wprowadzić  ostateczną  datę  zakończenia  szkolenia  (dotyczy
wszsytkich uczestników danego rodzaju szkolenia).

Wcisnąć przycisk Akceptuj. Pracownik zostanie dopisany do planu na wskazany rodzaj szkolenia.

Uwaga! Jeśli w systemie nie zostanie wprowadzony koszt szkolenia dla wybranego rodzaju szkolenia, system
zasygnalizuje to symbolem czerwonego trójkąta.
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Plan szkoleń podwładnych - przykład rodzaju szkolenia, dla którego nie wprowadzono planowanego kosztu

Przeniesienie części budżetu

Aby przenieść część budżetu szkoleń, należy:

Uruchomić opcję Szkolenia na Portalu pracownika.

Przejść na widok Budżet szkoleń i zaznaczyć plan szkoleń.



1011Zarządzanie kapitałem ludzkim

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Wcisnąć przycisk Przenieś część budżetu do innego przełożonego.

Wybrać  przełożonego,  dla  którego  przekazywana  jest  część  budżetu  oraz  wprowadzić  kwotę  do  przekazania.
Wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Dodanie wniosku o szkolenie

Aby dodać wniosek o szkolenie, należy:

Uruchomić opcję Szkolenia na Portalu pracownika.

W widoku Twoje szkolenia wcisnąć przycisk Wnioskuj o szkolenie.

Wybrać rodzaj szkolenia i ostateczną datę, a następnie wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Szkolenie pojawi się na liście „Wnioskowane szkolenia”.



1015Zarządzanie kapitałem ludzkim

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Akceptacja wniosku o szkolenie

Aby zaakceptować (lub odrzucić) wniosek o szkolenie podwładnego, należy:

Zalogować się do PP jako przełożony. Wybrać opcję Szkolenia, a następnie Plan szkoleń podwładnych. Rozwinąć
listę „Wnioski o szkolenia podwładnych”.

Zaznaczyć odpowiednie szkolenie i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Wypełnić dane szkolenia (plan, uwagi) i wcisnąć przycisk Akceptuj. Zaakceptowane szkolenie będzie widoczne na
liście „Szkolenia do odbycia” na Portalu pracownika.
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Rekrutacja

Moduł  Rekrutacja  zawiera  bazę  kandydatów,  która  znacznie  ułatwia  pracę  w  procesie  rekrutowania  nowych
pracowników. Umożliwia tworzenie projektów rekrutacyjnych dla określonego profilu kandydata.

Kandydaci

Kartoteka  Kandydaci  służy  do  gromadzenia  informacji  o  osobach  starających  sie  o  pracę.  Kartoteka  posiada  trzy

widoki, które można przełączać za pomocą ikon .
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Kartoteka Kandydaci - widok 1

Kartoteka Kandydaci - widok 2
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Kartoteka Kandydaci - widok 3

Funkcje dostępne w kartotece Kandydaci:

Dane  Dodaj - umożliwia dodanie kandydata.

Dane  Wyświetl - umożliwia wyświetlenie danych kandydata.

Dane  Popraw - umożliwia modyfikację / uzupełnienie danych kandydata.

Dane  Usuń - umożliwia usunięcie wybranego kandydata.

Kartoteki  Zakładanie dokumentacji pracowniczej - umożliwia dodanie zbioru dokumentacji kandydata.

Kartoteki   Wprowadzenie  dokumentu  do  dokumentacji  pracowniczej  -  umożliwia  dodanie  dokumentu  do
dokumentacji kandydata.

Kartoteki   Elektroniczna  dokumentacja  pracownicza  -  umożliwia  wyświetlenie  kartoteki  Elektroniczna
dokumentacja pracownicza z prezentowanymi dokumentami kandydatów.

Kartoteki   Elektroniczna dokumentacja  pracownicza  zaznaczonych  osób  -  umożliwia  wyświetlenie  kartoteki
Elektroniczna dokumentacja pracownicza z prezentowanymi dokumentami wybranych kandydatów.

Dodawanie / poprawianie kandydata

Aby zarejestrowac nowego kandydata, należy:

Uruchomić kartotekę Kandydaci  i wcisnąć ikonę Dodaj.

W oknie Dodawanie  kandydata  wprowadzić  dane kandydata  na  zakładce  Dane.  Pola  wymagane  oznaczone  sa
zieloną ramką.
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Dodawanie kontrahenta - Dane

W celu dodania zdjęcia kandydata, najechać kursorem myszki na ramkę zdjęcia, a następnie wcisnąć ikonę Dodaj.
Wybrać zdjęcie z dysku i wcisnąc przycisk Otwórz.

Dodawanie zdjęcia

Na zakładce Kontakt można dodawać / usuwać formy kontaktu z kandydatem. W kolumnie Rodzaj kontaktu  po
kliknięciu w komórce rozwinie się lista  pozycji  do  wyboru.  Natomiast  w kolumnie Kontakt  dane wpisywane są
bezpośrednio w komórkach.
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Dodawanie kandydata - Kontakt

Zakładka Na stanowisko umożliwia wybranie stanowiska / stanowisk, o które stara się kandydat. W dolnej części
okna widnieje zakładka Załączniki. W tym miejscu można umieścić załączniki dotyczące danego kandydata (np. cv,
list motywacyjny, itp.).
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Dodawanie kandydata - Na stanowisko

W celu zakończenia wprowadzania danych kadndydata, wcisnąć przycisk Akceptuj.

Po wciśnięciu  przycisku  Zapisz  uaktywnione zostaną  zakładki  Zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz
Elektroniczna dokumentacja pracownicza.

Portal Pracownika

Środowisko uruchomienia Portalu pracownika

Aplikacja Portal pracownika może być uruchamiana w przeglądarkach:

Microsoft, 

Mozilla Firefox,

Chrome,

w tym również w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych.
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Zarządzanie kontem

Aby  rozpocząć  pracę na  Portalu,  pracownik  powinien  mieć  założone konto  operatora  portalu  w  systemie  Quatra
Max.

Zakładanie konta operatora portalu

Konto  operatora  Portalu  pracownika  zakładane  jest  z  poziomu  Kartoteki  pracowników  bądź  Kartoteki
współpracowników systemu Quatra Max.

Uwaga! Przed rozpoczęciem dodawania operatorów portalu należy sprawdzić, czy została zdefiniowana w
kartotece Grupy operatorów grupa o nazwie Portal pracownika.

Aby utworzyć dla pracownika konto na Portalu, należy:

W  Kartotece  pracowników/Kartotece  współpracowników  uruchomić  poprawianie  danych  pracownika  (ikona
Popraw).

Następnie wybrać z listy Poral pracownika.

Dodanie nowego operatora Portalu pracownika

Nacisnąć ikonę Dodaj.

Wypełnić pola:

Nazwa użytkownika - login pracownika,

Status użytkownika - ustawić status na "aktywny",

Opis użytkownika - (opcjonalnie).

Nacisnąć ikonę Zmiana hasła  i wypełnić pola:
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Ustawienia hasła operatora do portalu pracownika

Nowe hasło - wprowadzić hasło,

Powtórz hasło - ponownie wpisać to samo hasło.

Wcisnąć Akceptuj, aby zatwierdzić wprowadzone hasło.

Wcisnąć ikonę , aby zaakceptować nowe konto operatora Portalu pracownika.

Dodany użytkownik Portalu

Logowanie

W celu zalogowania na Portalu pracownika, należy:

Uruchomić przeglądarkę internetową i wybrać link do Portalu pracownika.

Następnie wpisać odpowiednią nazwę użytkownika oraz hasło i wcisnąć przycisk Zaloguj.
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Logowanie

Po zalogowaniu wyświetlony zostanie panel główny z dostępnymi dla użytkownika opcjami.

Uwaga! Portal pracownika zapewnia automatyczne zakończenie sesji (wylogowywanie) po określonym czasie
bezczynności.

Wylogowanie

Aby wylogować się z Portalu pracownika, należy:

Wcisnąć Wyloguj. Użytkownik zostanie przekierowany na ekran logowania do Portalu.

Wylogowanie
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Zmiana hasła

Aby zmienić hasło do Portalu, należy:

Wybrać opcję Ustawienia.

Zmiana hasła

Nastepnie przejść na widok Zmiana hasła.

Zmiana hasła cd.

Wpisać aktualne hasło, a następnie dwukrotnie wprowadzić nowe hasło. Wcisnąć przycisk Zapisz.
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Zmiana hasła cd.

Panel główny

Portal pracownika jest to platforma internetowa, która wspomaga pracę działu personalnego firmy.

Pracownicy poprzez Portal mają możliwość przeglądania informacji przetwarzanych przez system kadrowo-płacowy.
Mogą również wykonywać operacje (np. wykonać ocenę okresową), które mają później odzwierciedlenie w systemie.

Panel główny

Funkcjonalności Portalu pracownika:

podgląd własnych danych kadrowych,

zarządzanie urlopami i nieobecnościami (obsługa wniosków urlopowych, składanie wniosku),

obsługa delegacji krajowych i zagranicznych,

wykonywanie oceny okresowej, podgląd własnych ocen,

dostęp do własnych danych płacowych – pasek wypłat,

zarządzanie szkoleniami (szkolenia podwładnych, składanie wniosku o szkolenie),

udostępnianie pracownikowi dokumentów poprzez Portal.

Podstawowe informacje

Podstawowe  informacje   to  miejsce  na  Portalu,  gdzie  widnieją  dane  kadrowe  dotyczące  zalogowanego
pracownika.  Na  kolejnych  zakładkach  prezentowane  są  informacje  pogrupowane  tematycznie:  Dane  podstawowe,
Zastępstwa, Podwładni, Badania lekarskie,  Umowy  o  pracę,  Członkowie rodziny.  Liczba  zakładek  oraz  ich  zawartość
może  być  zdefiniowana  dla  każdego  klienta  według  jego  potrzeb  (z  wykorzystaniem  mechanizmu  definiowanych
funkcji). Dane do zakładek pobierane są z  Kartoteki pracowników  lub  Kartoteki  współpracowników  systemu  Quatra
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Max.

Dane podstawowe

Zakładka  Dane  podstawowe  zawiera  informacje  o  pracowniku,  tj.  numer  ewidencyjny,  zajmowane  stanowisko,
adres, data zatrudnienia.

Podstawowe informacje - Dane podstawowe

Zastępstwa

Karta  Zastępstwa  w  menu  Podstawowe  informacje  pozwala  zdefiniować  listę  osób  z  tego  samego  działu,  które
mogą  zastępować zalogowaną osobę w czasie urlopu.  Uzupełnienie listy  osób  zastępujących  nie jest  obowiązkowe,
gdyż  podczas  składania  wniosku  można  wskazać  dowolną  osobę  z  firmy.  Stworzenie  listy  zastępujących  ułatwi
składanie oraz akceptację składanych wniosków urlopowych. Osoby z zakładki Zastępstwa wyświetlane są na liście w
polu Zastępujący, a w widoku kalendarza  wyświetlone zostaną  informacje o  urlopach  osób  zastępujących,  co  ułatwi
uniknięcie wyboru lub akceptacji urlopu w terminie kolidującym z urlopem zastępującego.

Zastępstwa w Kalendarzu nieobecności

Aby dodać zastępstwo, należy:

Wybrać przycisk Dodaj.
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Podstawowe informacje - Zastępstwa

Następnie wypełnić poniższe pola:

Stanowisko - pole opcjonalne, występuje tylko w przypadku pracownika posiadającego więcej niż jedną
umowę o pracę,

Osoba  zastępująca  -  wybrać  z  listy.  Na  liście  podpowiadają  się  pracownicy  jednostki,  w  której
zatrudniony jest pracownik.
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Dodanie zastępstwa

Na koniec wybrać przycisk Akceptuj. 

Podwładni

Na zakładce Podwładni widnieją osoby, których przełożonym jest osoba zalogowana do Portalu.

Podwładni
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Badania lekarskie

Na zakładce Badania lekarskie  przedstawiane są informacje o badaniach lekarskich. Zakładka jest dostępna,  jeśli  w
systemie kadrowym Quatra Max pojawiają się zapisy w podkartotece Badania lekarskie. Jeśli badanie straciło ważność
w polu "Uwagi"  będzie widoczna odpowiednia informacja.

Podstawowe informacje - Badania lekarskie

Umowy o pracę

Zakładka Umowy o pracę  zawiera informacje o aktualnych umowach o pracę pracownika.

Podstawowe informacje - Umowy o pracę

Uwaga! Dla współpracowników oraz pracowników  posiadających  także umowę cywilno-prawną pojawi się
dodatkowa zakładka Umowy cywilno-prawne.
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Członkowie rodziny

Zakładka  Członkowie  rodziny  pojawia  się  wówczas,  gdy  pracownik  posiada  zarejestrowane  osoby  w  systemie
kadrowym w podkartotece Informacje o rodzinie.

Podstawowe informacje - Członkowie rodziny

Paski wypłat

Uwaga! zakładka Paski wypłat pojawia się tylko przy aktywnym module Paski wypłat.

Na Portalu pracodawca może udostępnić paski wypłat pracownika. Po wybraniu  polecenia Paski wypłat na ekranie
pojawią się aktualnie udostępnione paski wypłat. 

Paski wypłat

W celu pobrania paska, należy zaznaczyć wybrany pasek i wybrać polecenie Pobierz zaznaczone. 

Uwaga! Za pomocą parametru konfiguracyjnego modułu Portal pracownika StanyListPlacPasekWyplat
można ustawić, z jakich list płac (o jakim statusie) generowane są paski wypłat na Portalu pracownika.
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Ustawienie parametru StanyListPlacPasekWyplat

Ustawienia

Ekran Ustawienia umożliwia wyświetlenie danych profilu zalogowanego użytkownika oraz zmianę hasła do Portalu
pracownika.

Ustawienia - Profil

Ustawienia - Zmiana hasła
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Dokumenty do pobrania

Uwaga! zakładka Dokumenty do pobrania wypłat pojawia się tylko przy aktywnym module Dokumenty do
pobrania.

Portal  pracownika  umożliwia  udostępnienie  pracownikowi  zeskanowanych  dokumentów.  Aby  zeskanowany
dokument  był  dostępny  dla  pracownika  na  Portalu,  należy  najpierw  dodać  go  i  udostępnić.  Są  dwa  sposoby
udostępniania załączników:

dodanie pliku do załączników multimedialnych pracownika i udostępnienie,

raport umożliwiający dodanie pliku i przypisanie go do wielu pracowników.  

Aby pobrać dokument, należy wybrać ikonę Pobierz, znajdującą sie przed nazwą dokumentu.

Dokumenty do pobrania
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Udostępnianie dokumentów do pobrania na wyłączność

Aby udostępnić dokumenty na Portalu pracownika dla wybranego pracownika, należy:

W Quatra Max uruchomić Kartotekę pracowników. Zaznaczyć pracownika i wybrać ikonę Popraw.

Kartotek pracowników

Wybrać podkartotekę Załączniki multimedialne. Wcisnąć ikonę Dodaj.
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Kartoteka pracownika - Załączniki multimedialne

W polu Wybór załączników kliknąć ikonę słownika i z dysku wybrać plik. Opcjonalnie wypełnić pozostałe pola.
Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Dodawanie załączników multimedialnych
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W celu udostępnienia załącznika na portalu kliknąć ikonę  Udostępnij na portalu pracownika.

Udostępnianie dokumentów na Portalu

Udostępnianie załączników ogólnych na portalu pracownika

 Raport Udostępnianie załączników ogólnych na portalu pracownika umożliwia udostępnianie załączników dla wielu
użytkowników na Portalu pracownika w sekcji Dokumenty do pobrania.

Załączniki udostępniane na portalu pracownika

Ekran  prezentuje załączniki  niewyłączne pracowników oraz  załączniki  niepowiązane z  żadnym  obiektem,  możliwe
jest filtrowanie po następujących kryteriach:

Załączniki wprowadzone od dnia - pokazuje załączniki wprowadzone od wskazanego dnia włącznie,

Załączniki wprowadzone do dnia - pokazuja załączniki wprowadzone do wskazanego w kalendarzu dnia włącznie,

Nazwa załącznika - pole umożliwia wpisanie nazwy lub fragmentu nazwy załącznika.

Uwaga! Po każdej zmianie parametrów filtrowania należy wcisnąć ikonę Odśwież.

W menu Operacje dostępne są następujące polecenia:

Dodaj załącznik - umożliwia dodanie załącznika niepowiązanego z żadnym obiektem.

Usuń załącznik  -  umożliwia  usunięcie  załącznika.  Usunąć  można  tylko  załącznik,  który  nie  został  przypięty  do
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pracownika  i  udostępniony  na  Portalu.  Jeśli  niezbędne  jest  usunięcie  przypiętego  załącznika,  należy  najpierw
odpiąć załącznik oraz odebrać udostępnienie załącznika na Portalu.

Udostępnianie załącznika - umożliwia przejście do ekranu Udostępnianie załączników na portalu pracownika:

Udostępnianie załączników na portalu pracownika

Ekran umożliwia filtrowanie po następujących kryteriach:

Stan przypięcia załącznika:

wszystkie - pokazuje wszystkie osoby z dostępem do Portalu pracownika,

przypięte - pokazuje osoby, które mają przypiety wybrany załącznik multimedialny,

nieprzypięte - pokazuje osoby, które nie mają  przypiętego  załącznika  o  nazwie znajdującej  się w polu
"Nazwa załącznika".

Stan udostępnienia/pobrania 

wszystkie - pokazuje wszystkie osoby z dostępem do Portalu pracownika,

udostępnione - pokazuje osoby, którym został udostępniony na portalu załącznik multimedialny,

nieudostępnione - pokazuje osoby, którym nie został udostępniony na portalu załacznik multimedialny,

udostępnione pobrane - pokazuje osoby, które pobrały załącznik multimedialny z Portalu,

udostępnione niepobrane - pokazuje osoby, którym został udostępniony załącznik, ale go nie pobrały,

niepobrane - pokazuje osoby, które nie pobrały załącznika.

W menu Operacje dostępne są następujące polecenia:

Przypnij załącznik - umożliwia przypięcie załącznika do wskazanej osoby.

Odepnij załącznik - umożliwia odebranie udostępnienia załącznika dla wybranej osoby.

Udostępnij  załącznik  na portalu  -  umożliwia  udostępnienie na  Portalu  pracownika  załącznika  do  tych  osób,  do
których został on wcześniej przypięty.
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Udostępnienie załącznika na portalu

Odbierz  udostępnienie  załącznika  na  portalu  -  umożliwia  odebranie  udostępniania  załącznika  dla  wszystkich
osób, którym został on wcześniej udostępniony.

Odebranie udostępnienia załącznika

Dodawanie załączników multimedialnych

Aby dodać załącznik multimedialny, należy:

Po  uruchomieniu  raportu  Załączniki  udostępniane  na  portalu  pracownika  wybrać  z  menu  operację  Dodaj
załącznik.

W wyświetlonym oknie wypełnić wymagane dane:

Wybór załącznika - wskazać odpowiedni plik,

Wyłączny  -  zaznaczenie  pola  oznacza,  że  załącznik  multimedialny  istnieje  w  systemie  jako  jedyny  i
dotyczy wyłącznie obiektu, do którego został dodany (należy tylko do jednego obiektu).  Taki  załącznik
nie może zostać powiązany z żadnym innym obiektem (nie może zostać przypięty do innego obiektu).
W  przypadku  dodawania  załącznika  w  celu  udostępnienia  na  Portalu  pracownika,  należy  tę  opcję
wyłączyć.
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Dodawanie załącznika multimedialnego

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Urlopy i nieobecności

Uwaga! W przypadku podstawowej wersji portalu  dostępne są tylko informacje o limitach urlopów oraz
nieobecnościach. Wnioski o urlop widoczne są tylko w przypadku aktywnego modułu Wnioski urlopowe.

Moduł Wnioski urlopowe umożliwia wysyłanie oraz obsługę wniosków urlopowych / wniosków o nieobecność
na Portalu Pracownika z wykorzystaniem Obiegu Dokumentów. Wykonywane operacje mają odzwierciedlenie w
systemie Quatra Max w kartotece Wnioski urlopowe pracowników. 

W procesie obsługi wniosków system wysyła  powiadomienia  mailowe  do  wyznaczonych osób (przełożonych,
zastępujących).

Konfiguracja wniosków urlopowych

Aby wnioski urlopowe działały poprawnie, należy wykonać kilka czynności w systemie Quatra Max:

1. zdefiniować ścieżkę obiegu wniosku urlopowego w systemie,

2. przypisać przełożonych do pracowników.,

3. ustalić ciąg autonumeracji wniosków.,

4. ustawić  odpowiednio  do  potrzeb  parametry  konfiguracyjne  wniosków  urlopowych  (rodzaje  absencji,  kolizja  z
zastepującym itp.).
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Statusy wniosku urlopowego w obiegu dokumentów

Przykładowe statusy wniosku urlopowego.

Statusy wniosku urlopowego - obieg dokumentów

Definicja obiegu dokumentu wniosek urlopowy

Aby zdefiniować ścieżkę obiegu wniosku urlopowego (tj. statusy w obiegu ), należy:

W oknie słownika Typy dokumentów wybrać kategorię dokumentu: Wniosek urlopowy.

Typy dokumentów - wybór dokumentu Wniosek urlopowy

Następnie  wybrać z menu  Operacje polecenie Statusy obiegu dokumentów.
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Przykład zdefiniowanego obiegu wniosku urlopowego

Za pomocą operacji (Dodaj, Popraw, Usuń) zdefiniować ścieżkę (statusów) obiegu wniosku urlopowego.

Dodanie/poprawienie statusu dokumentu

Aby dodać (lub poprawić) status w obiegu, należy:

W kartotece Statusy obiegu dokumentów wybrać opcję, odpowiednio, dodania lub poprawienia statusu.

Dodanie statusu obiegu dokumentu

Ścieżka obiegu składa się ze statusów obiegu dokumentu. Dla każdego statusu określone są następujące cechy:

Status  –  dwuznakowy  symbol  statusu;  w  symbolu  można  używać  dowolne  znaki,  statusy  zawsze
sortowane są w kolejności wg wartości wpisanej w tym polu.
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Nazwa – nazwa statusu (maks. 30 znaków).

Dozwolone  statusy  następne  –  lista  symboli  statusów  (tj.  następnym  pozycji  na  ścieżce  obiegu
dokumentów),  do  których  może  zostać  bezpośrednio  przeniesiony  dokument  znajdujący  się  w
dodawanym/poprawianym  statusie;  podczas  wykonywania  wydania  dokumentu  w  obiegu  będzie
możliwość wyboru jedynie tych statusów, które są  wymienione na  tej  liście;  Jeżeli  pole to  jest  puste,
wówczas w dokument może zostać bezpośrednio przeniesiony do każdego statusu na ścieżce w obiegu;
Przykład (patrz Rysunek 20. Przykładowa ścieżka obiegu dokumentu):  dokument, który jest w statusie
„Wydana  do  opisu”  może  zostać  przeniesiony  bezpośrednio  jedynie  do  statusów  „Odrzucona  przez
wydział”,  „Opisana”,  „Zaakceptowana”  i  „Zapłacona”.  Nie  może  natomiast  zostać  bezpośrednio
przeniesiony do statusów „Nowa” ani „Zwrócona firmie”.

Domyślny status następny – status, który w operacji „Wydanie dokumentu” zostanie podpowiedziany
jako następny (do którego nastąpi przekazanie dokumentu), jeśli dokument  wydawany  znajduje się w
danym statusie; Jeśli pole będzie puste, wówczas w operacji wydania dokumentu podpowiadany będzie
status  następny  (tj.  pierwszy  kolejny,  którego  symbol  jest  większy  symbolu  statusu  bieżącego).
Przykład (patrz Rysunek 20. Przykładowa ścieżka  obiegu  dokumentu):  jeżeli  dokument  znajduje się w
statusie „Wydana do opisu”,  to  po  wybraniu  opcji  „Wydanie dokumentu”  na  oknie wydania  zostanie
podpowiedziany jako następny status „Opisana”

Lista operatorów  – lista operatorów, do których może być przypisany dokument w danym  statusie w
obiegu;  jeśli  pole  jest  puste,  wówczas  dokument  można  przypisać  do  każdego  operatora  systemu;
Przykład  (Rysunek  22.  Dodanie  statusu  obiegu  dokumentów):  jeśli  w  operacji  wydania  dokumentu
zostanie wybrany status „Wydana do opisu”, wówczas dokument można przypisać jedynie do jednego
z trzech operatorów: maxansz, justyna.

Domyślny operator – operator, który jest podpowiadany jako operator, do którego nastąpi przypisanie
dokumentu przy wydaniu do danego statusu. Jeśli domyślny operator nie jest określony, wówczas przy
wydaniu dokumentu z opisywanego statusu operator nie jest podpowiadany.

Lista  jednostek  –  lista  jednostek,  do  których  może  być  przypisany  dokument  w  danym  statusie  w
obiegu; jeśli  pole jest  puste,  wówczas  dokument  można  przypisać  do  każdej  jednostki  organizacyjnej
systemu.

Domyślna  jednostka  –  jednostka  organizacyjna,  która  jest  podpowiadana  jako  jednostka,  do  której
nastąpi  przypisanie  dokumentu  przy  wydaniu  do  danego  statusu.  Jeśli  domyślna  jednostka  nie  jest
określona, wówczas przy wydaniu dokumentu z opisywanego statusu jednostka nie jest podpowiadana.

Czy uprawnienia do statusu – ta cecha w obecnej wersji systemu nie jest wykorzystywana.

Czy status końcowy – oznacza, że jest to ostatni status  na  ścieżce dokumentu;  jest  to  pole wyłącznie
informacyjne (może być wykorzystywane w funkcjach sprawdzających, walidacji oraz raportach).

Czy  dozwolone  jednoczesne  przypisanie  dokumentu  do  wielu  operatorów  –  czy  dokument  podczas
ustawienia mu podanego statusu może być przypisany do wielu operatorów jednocześnie (każdy z nich
będzie  wtedy  widział  ten  dokumentu  wśród  swoich  dokumentów);  jeśli  pole  nie  jest  zaznaczone,
wówczas dokument w danym statusie może być przypisany do co najwyżej  jednego  operatora.  Zaleca
się,  aby  znacznika  tego  używać  wyjątkowo,  gdy  dokument  przypisywany  jest  do  wielu  operatorów
informacyjnie,  w  celu  zaznajomienia  się  ich  z  dokumentem  bądź  wtedy,  gdy  rzeczywiście  należy
dokumenty  takiego  typu  obsługiwać  jednocześnie  przez  wielu  operatorów.  Zalecenie  to  jest
spowodowane tym, że zmiany  w treści  załącznika  nie są  realizowane poprzez  bezpośredni  dostęp  do
zawartości  załącznika,  lecz  poprzez  pobranie  załącznika  na  dysk  lokalny,  edycję  zapisanego  pliku  i
ponowne dodanie kolejnego załącznika (o tej samej nazwie) do dokumentu.

Czy  wysłać  potwierdzenie  o  przeczytaniu  dokumentu  –  czy  podczas  wydania  dokumentu  i  ustalenia
mu  podanego  statusu,  system  zaproponuje wysłanie odpowiedniego  komunikatu  do  operatorów,  do
których nastąpi przypisanie dokumentu. Cecha ta podczas wydania  dokumentu  jest  jedynie wartością
domyślną  –  o  tym,  czy  komunikat  zostanie  wydany,  czy  też  nie,  każdorazowo  decyduje  operator
wykonujący operację wydania dokumentu.
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Nazwa  funkcji  obsługi  –  nazwa  definiowanej  funkcji  modułu  Obieg  dokumentów,  która  zostanie
automatycznie  uruchomiona,  gdy  dokument  osiągnie  podany  status  w  obiegu.  Funkcja  może  np.
sprawdzać, czy spełnione są wszystkie warunki i zostały wprowadzone wszystkie dane, których wymaga
dokument osiągający dany status. Jeżeli funkcja obsługi stwierdzi, że dokument nie spełnia określonych
w niej zasad, wówczas  może zablokować  wydanie dokumentu  do  danego  statusu.  Przypisanie funkcji
do statusu w obiegu a  także sama definicja  funkcji  może być  modyfikowana w dowolnym  momencie
przez uprawnionych użytkowników Systemu.

Nazwa funkcji sprawdzającej – nazwa definiowanej funkcji modułu Obieg dokumentów, która zostanie
automatycznie uruchomiona,  gdy  dokument  znajdujący  się  w  danym  statusie  zmieni  status  na  inni
(jakikolwiek  inny).  Umożliwia  to  np.  sprawdzenie,  czy  spełnione  są  wszystkie  warunki  i  zostały
wprowadzone wszystkie dane,  których  wymaga  dokument  „opuszczający”  dany  status.  Jeżeli  funkcja
obsługi  stwierdzi,  że  dokument  nie  spełnia  określonych  w  niej  zasad,  wówczas  może  zablokować
wydanie dokumentu z danego statusu. Przypisanie funkcji do statusu w obiegu a także sama definicja
funkcji może być modyfikowana w dowolnym momencie przez uprawnionych użytkowników Systemu.
Przykładowo,  jeśli  dokument  w statusie „Nowa”,  aby  zostać  wydanym  do  kolejnych  statusów,  musi
mieć przypisany skan (załącznik dokumentu), wówczas w funkcji sprawdzającej można odczytać, czy do
dokumentu został przypisany załącznik dokumentu.

Domyślny  czas  obsługi  [h]  –  domyślny  czas  obsługi  dokumentu  w  danym  statusie;  jeśli  w  operacji
wydania  dokumentu  zostanie  wybrany  dany  status,  wówczas  w  polu  „Oczekiwana  data/godz.
zakończenia”  zostanie ustawiona  data/godzina  bieżąca  plus  liczba  godzin  podana  w  polu  „Domyślny
czas  obsługi”.  Jest  do  jednak  jedynie  wartość  domyślna,  o  oczekiwanej  dacie/godzinie  zakończenia
obsługi w danym statusie decyduje operatora wydający dokument.

Czy  dozwolona zmiana statusu  dokumentu  –  czy  dokument,  który  znajduje się w  danym  statusie  w
obiegu może zmienić status dokumentu (np. czy może zostać zaakceptowany albo zadekretowany). W
obecnej wersji systemu pole to nie ma wpływu na działanie systemu.

Po wypełnieniu powyższych pól wcisnąć przycisk Akceptuj.

Uwaga! Ścieżki obiegu dokumentów mogą być dowolnie modyfikowane w trakcie pracy Systemu (przez
uprawnionych operatorów).

Przypisanie przełożonych

Dla  prawidłowego działania modułu Wnioski urlopowe konieczne jest przypisanie przełożonych w systemie Quatra
Max. 

Przełożonych można przypisać w dwóch miejscach w systemie: przy pracowniku/umowie (osobno dla każdej osoby)
lub w strukturze organizacyjnej (dla wybranego działu).
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Przypisanie przełożonego do pracownika

Przypisanie przełożonego do elementu sturktury organizacyjnej
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Wnioski do obsłużenia

Na ekranie Wnioski do obsłużenia  widnieją wnioski urlopowe przypisane do zalogowanego operatora. W tabeli  są
prezentowane zarówno wnioski o akceptację jak i wnioski o anulowanie urlopu.

Wnioski do obsłużenia

Nad tabelą wniosków do obsłużenia znajdują się przyciski:

Wyświetl - umożliwia podgląd wniosku urlopowego.

Operacje - umożliwia wykonanie operacji na wniosku (akceptacja, anulowanie) i przekazanie go do kolejnej osoby
w obiegu dokumentów.

Pobierz - umożliwia wydrukowanie wniosku urlopowego.

Filtr - umożliwia wyszukanie wniosków spełniających podane kryteria (rok, stanowisko, jednostka).

Ograniczenie widoku wniosków urlopowych

Parametr konfiguracyjny modułu Wnioski urlopowe o  nazwie StatusyDokNieWyswNaPPWnioskiDoObsl  umożliwia
zdefiniowanie statusów wniosków urlopowych,  które nie będą  wyświetlane  na  zakładce  Wnioski  do  obsłużenia  na
portalu pracownika.

Parametr konfiguracyjny StatusyDokNieWyswNaPPWnioskiDoObsl

Parametr  konfiguracyjny  modułu  Wnioski  urlopowe  o  nazwie  StatusyWNOAnulUrlNieWyswNaPP  umożliwia
zdefiniowanie  statusów  wniosków  o  anulowanie  urlopu,  które  nie  będą  wyświetlane  na  zakładce  Wnioski  do
obsłużenia na portalu pracownika.
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Parametr konfiguracyjny StatusyWNOAnulUrlNieWyswNaPP

Twoje urlopy

Widok Twoje urlopy zawiera informacje o urlopach zalogowanej osoby. Znajdują się tu dane o złożonych wnioskach
o urlop, limitach urlopów oraz wszystkich nieobecnościach.

Wnioski o urlop

Ekran Wnioski o urlop prezentuje listę złożonych wniosków o urlop zalogowanego pracownika i ich statusy w obiegu
dokumentów.

Wnioski o urlop

Ekran umożliwia wykonanie następujących operacji:

Dodaj - umożliwia złożenie wniosku urlopowego.

Popraw - umożliwia poprawienie złożonego wniosku. Poprawianie jest dostępne, gdy status wniosku przyjmuje jedną

z wartości: Wprowadzony, Do poprawienia.

Wyświetl - umożliwia przeglądanie danych złożonego wniosku.

Usuń - umożliwia usunięcie wniosku urlopowego. Możliwe do wykonania dla statusu: Wprowadzony, Do poprawienia,

Poprawiony.

Operacje - umożliwia zmianę statusu wniosku i przekazanie go do wskazanej osoby.

Wniosek o anulowanie urlopu - umożliwia złożenie wniosku o anulowanie zaakceptowanego urlopu.

Pobierz - umożliwia wydrukowanie wniosku o urlop.

Filtr - umożliwia wyszukanie wniosków spełniających podane kryteria (rok).
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Limity

Aby sprawdzić limit urlopów, należy po wybraniu opcji Urlopy  i  nieobecności  przejść  na  zakładkę Twoje  urlopy,  a
następnie Limity. Limity urlopów zostaną wyświetlone z podziałem na lata.

Limity
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Wszystkie nieobecności

Na  zakładce  Wszystkie  nieobecności  pracownik  może  sprawdzić  wszystkie  swoje  absencje  zarejestrowane  w
systemie kadrowym.

Wszystkie nieobecności
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Nieobecności podwładnych

Zakładka  widoczna  tylko  w  przypadku,  gdy pracownik zalogowany do  portalu jest  przełożonym.  Ekran prezentuje  listę

urlopów podwładnych pracowników.

Urlopy podwładnych

Nad tabelą wniosków podwładnych znajdują się przyciski:

Dodaj - umożliwia dodanie wniosku urlopowego pracownika będącego podwładnym osoby zalogowanej do portalu.

Wyświetl szczegóły - umożliwia podgląd wniosku urlopowego podwładnego.

Filtr  -  umożliwia  wyszukanie  wniosków  spełniających  podane  kryteria  (zakres  dat,  rok,  rodzaj,  stanowisko,
jednostka).

Kalendarz nieobecności

Kalendarz  nieobecności  prezentuje  wnioski  urlopowe  pracowników.  Innymi  kolorami  zostały  wyróżnione  różne
rodzaje wniosków.  W kalendarzu  istnieje możliwość  wyświetlenia  wniosków tylko  wybranych  osób.  Bezpośrednio  z
kalendarza można wyświetlić lub rozpatrzyć wniosek. 

Kalendarz umożliwia filtrowanie pracowników według zdefiniowanych grup lokalnych dla  każdego  operatora,
wyświetlić tylko podwładnych lub ograniczyć widok do osób, u których zarejestrowane są wnioski do obsłużenia.
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Kalendarz nieobecności

Oznaczenia:

 - wniosek zaakceptowany,

      - wniosek w trakcie rozpatrywania,

 - wniosek do obsłużenia.

Wyświetlenie nieobecności wybranych osób

Aby wyświetlić na kalendarzu nieobecności wybranych osób (np. podwładnych), należy:

Wybrać opcję Urlopy i nieobecności, a następnie zakładkę Kalendarz nieobecności.

W pierwszej kolumnie z lewej strony zaznaczyć pole przy nazwiskach wybranych osób.

Zaznaczyć opcję Pokazuj tylko zaznaczone osoby.
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Wyświetlanie nieobecności zaznaczonych osób na kalendarzu

Wyświetlone zostaną tylko urlopy zaznaczonych osób:

Wyświetlanie nieobecności zaznaczonych osób na kalendarzu cd.

Wyświetlenie nieobecności podwładnych

Aby wyświetlić w kalendarzu urlopy podwładnych, należy:

Wybrać opcję Urlopy i nieobecności, a następnie zakładkę Kalendarz nieobecności.

Zaznaczyć opcję Pokazuj tylko podwładnych.

Wyświetlanie nieobecności podwładnych
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Wyswietlenie wniosków do obsłużenia

Aby wyświetlić w kalendarzu urlopy podwładnych, należy:

Wybrać opcję Urlopy i nieobecności, a następnie zakładkę Kalendarz nieobecności.

Zaznaczyć opcję Pokazuj tylko wnioski do obsłużenia.

Wyświetlanie wniosków do obsłużenia

Widok zostanie ograniczony do listy pracowników z wnioskami do obsłużenia.

Tworzenie grup lokalnych

Pracowników  i  osoby  współpracujące  można  pogrupować  według  własnego  klucza,  np.  stanowisk,  PMów,
projektów, itp. Służą do tego grupy lokalne, które są zapamiętywane tylko dla tworzącego je operatora. 

Aby zdefiniować nową grupę lokalną, należy:

Kliknąć prawym klawiszem na nazwisku dowolnego pracownika i z menu wybrać polecenie Nowa.

Dodawanie grupy

W oknie, które pojawi się na ekranie, wprowadzić nazwę grupy i wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Dodawanie grupy cd.

Aby dodać pracowników do nowododanej grupy, należy:

Kliknąć prawny klawiszem na nazwisku pracownika, wskazać polecenie Dodaj do grupy, a następnie wybrać
odpowiednią grupę.

Dodawanie osoby do grupy
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Filtrowanie pracowników według grup

Aby wyświetlić pracowników należących do grupy, należy:

W lewym górnym rogu ekranu kalendarza rozwinąć pole Grupa i wskazać nazwę wybranej grupy.

Filtrowanie osób wg grup

Na liście pojawią się wszyscy pracownicy należący do tej grupy.

Filtrowanie osób wg grup

Wyświetlenie wniosku

Aby wyświetlić wniosek z widoku kalendarza, należy:

Wybrać opcję Urlopy i nieobecności, a następnie zakładkę Kalendarz nieobecności.

Na prostokącie symbolizującym urlop wybranej osoby kliknąć prawym przyciskiem myszy.

Z wyświetlonego menu wybrać operację Wyświetl. 
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Wyświetlanie wniosku

Otwarte zostanie okno z informacją o wniosku.
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Wyświetlanie wniosku cd.

Rozpatrzenie wniosku

Aby rozpatrzyć wniosek z poziomu kalendarza, należy:

W widoku Kalendarz nieobecności należy zaznaczyć opcję Pokazuj tylko wnioski do obsłużenia.

Przy nazwisku pracownika, którego wniosek będzie rozpatrywany, wskazać polecenie Grupy, aby wyświetlić
możliwe osoby zastępujące oraz pozostałe grupy, do których należy pracownik.

Zastępstwa osoby

Kliknąć  prawym  klawiszem  myszy  na  wniosku  oznaczonym  ikoną  "!"  i  wskazać  polecenie  Wyświetl,  jeśli
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przed  rozpatrzenie  wniosku  chcemy  zapoznać  się  ze  szczegółami  wniosku.  Polecenie  Rozpatrz  należy
wskazać, gdy od razu rozpoczynamy proces akceptacji.

Rozpatrzenie wniosku z kalendarza

Po wskazaniu polecenia Rozpatrz na ekranie pojawi się poniższe okno:

Rozpatrzenie wniosku

Postępować zgodnie z opisem w rozdziale Akceptacja/odrzucenie wniosku przez przełożonego.
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Dodanie wniosku

Aby złożyć wniosek z poziomu Kalendarza nieobecności, należy:

W widoku Kalendarz nieobecności przy swoim nazwisku kliknąć polecenie Grupy.

Wyświetlenie zastępujących

Rozwinąć grupę Zastępstwa, co ułatwi wskazanie  zastępującego  tak, aby  składany wniosek nie  kolidował z
urlopem  osoby  zastępującej.  W  linii  kalendarza  przy  swoim  nazwisku  kliknąć  prawym  klawiszem  myszy  i
wskazać polecenie Dodaj.

Dodanie wniosku z kalendarza

Na ekranie pojawi się okno Składanie wniosku urlopowego.
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Dodawanie wniosku urlopowego

Postępować zgodnie z opisem procesu z rozdziału Dodanie i przesłanie do akceptacji wniosku urlopowego.

Obsługa wniosku urlopowego

Dodanie i przesłanie do akceptacji wniosku urlopowego

Aby dodać nowy wniosek o urlop, należy:

Na portalu pracownika wybrać Urlopy i nieobecności,  następnie przejść  na  zakładkę Twoje  urlopy  i  w  obszarze
Wnioski o urlop wybrać przycisk Dodaj. Wyświetlone zostanie okno Składanie wniosku urlopowego.
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Składanie wniosku urlopowego

Wypełnić poniższe pola:

Stanowisko  w  jednostce  -  pole  pojawia  się  tylko  w  przypadku  pracownika  posiadającego  więcej  niż
jedną umowę o pracę,

Rodzaj - rodzaj wnioskowanego urlopu,

Uwaga! Za  widoczność absencji w słowniku absencji na wnioskach urlopowych  odpowiedzialny jest za  parametr
konfiguracyjny wdrożeniowca w konsoli wdrożeniowca w module Wnioski urlopowe o nazwie 
RodzajAbsencjiWnioskiUrlopwe.
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Parametry konfiguracyjne wdrożeniowe - Rodzaje absencji, dla których składane będą wnioski
urlopowe

Data od - data rozpoczęcia urlopu,

Data do - data zakończenia urlopu,

Zastępuje - osoba zastępująca podczas urlopu,

Do wiadomości - w polu widoczna jest lista osób będących pracownikami z umowami zarejestrowanymi w

jednostce, w której zarejestrowano umowę pracownika (łącznie z jednostkami nadrzędnymi),

Uwagi - pole tekstowe na dodatkowy opis.

Wybrać  przycisk  Zapisz,  aby  wprowadzić  wniosek  bez  przesyłania  do  akceptacji.  Wniosek  otrzyma  status
wprowadzony i na zakładce Wnioski o urlop pojawi się w grupie Wprowadzone.

Lub wcisnąć przycisk Zapisz i przekaż do akceptacji, aby wprowadzić i przesłać wniosek do przełożonego. Wniosek
otrzyma status Do akceptacji i na zakładce Wnioski o urlop pojawi się w grupie W trakcie obsługi.

W systemie kadrowym Quatra  Max wniosek  wprowadzony  przez  pracownika  zostanie umieszczony  w dyscyplinie
pracy tego pracownika na zakładce Wnioski urlopowe.
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Dyscyplina pracy - zakładka Wnioski urlopowe

Przekazanie do akceptacji wniosku o statusie wprowadzony

Na  zakładce  Wnioski  o  urlop  w  grupie  Wprowadzone  znajdują  się   wnioski,  które  nie  zostały  przekazane  do
akceptacji lub zostały przez przełożonego przekazane do poprawienia.

Aby przekazać wniosek do akceptacji, należy:

Zaznaczyć wniosek i wybrać przycisk Operacje.

Przekazanie wniosku do akceptacji

Pole Ustaw status wniosku urlopowego powinno mieć wartość 35 - Do akceptacji. Wybrać przycisk  Akceptuj.
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Przekazanie wniosku do akceptacji c.d.

Akceptacja/odrzucenie wniosku przez przełożonego

Na  zakładce  Wnioski  do  obsłużenia  u  operatora  będącego  przełożonym  znajdują  się  wnioski   podwładnych
przekazane do akceptacji oraz własne wnioski przełożonego o statusie wprowadzony.

Aby zaakceptować wniosek podwładnego, należy:

Zaznaczyć wniosek lub kilka wniosków i wybrać przycisk  Operacje.

Akceptacja wniosku

W polu Ustaw status wniosku  urlopowego  domyślnie powinna  pojawić  się wartość  40  -  Zaakceptowany
(lub inny zdefiniowany w obiegu dokumentów).  Jeśli wniosek ma zostać odrzucony (90 - Anulowany)  lub
poprawiony (15 - Do poprawienia), należy wybrać inny status z listy.
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Pole Ustaw status wniosku urlopowego

W polu Przekaż do wybrać z listy osobę. Kliknąć przycisk Akceptuj.

Akceptacja wniosku c.d.

W przypadku wyboru statusu "40 - Zaakceptowany" wniosek zostanie zaakceptowany, a wnioskowany urlop pojawi
się w Dyscyplinie pracy na zakładce Absencje w Kartotece pracowników.
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Podkartoteka Dyscyplina pracy 

Kartoteka Wnioski urlopowe pracowników

Wnioski  urlopowe pracowników złożone poprzez  portal  pracownika  można  przeglądać  oraz  zmieniać  ich  status  z
poziomu  Kartoteki  pracowników  w  systemie  Quatra  Max.  W  tym  celu  w  Kartotece  Pracowników  należy  z  menu
Operacje wybrać polecenie Wnioski urlopowe pracowników.
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Kartoteka pracowników - operacja Wnioski urlopowe pracowników

Wnioski urlopowe pracowników

Funkcje dostępne w kartotece Wnioski urlopowe pracowników:
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Wyświetl - umożliwia wyświetlenie wniosku urlopowego.

Operacje - umożliwia zmianę statusu wprowadzonego wniosku urlopowego.

Odśwież - umożliwia odświeżenie listy wniosków.

Drukuj - umożliwia wydrukowanie listy wniosków z kartoteki Wnioski urlopowe pracowników.

Z poziomu kartoteki Wnioski urlopowe pracowników  istnieje możliwość zmiany statusu  wniosku,  tzn.   akceptacji,
anulowania.

Akceptacja wniosku z poziomu Kartoteki wniosków urlopowych pracowników

Raporty definiowane

Uwaga! Zakładka Raporty definiowane  pojawia się tylko przy aktywnym module Raportu Definiowane.

Z poziomu Portalu pracownika istnieje możliwość uruchamiana raportów definiowanych systemu Quatra Max. Aby
dany  operator  mógł  uruchamiać  raporty  definiowane  na  Portalu  pracownika,  należy  nadać  mu  odpowiednie
uprawnienia. 
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Raporty definiowanie

Nadanie uprawnień do uruchamiania raportów

Aby nadać uprawnienia do uruchamiania raportów na Portalu, należy:

W systemie Quatra  Max uruchomić  słownik  Role  operatora  portalu  pracownika.  Dodać  operatora  za  pomocą
polecenia Dodaj.  Wskazać operatora i w dolnej części okna wybrać ikonę Dodaj.

Nadawanie uprawnień do uruchamiania raportów

Wskazać Raporty definiowane i wcisnąć Wybierz.
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Nadawanie uprawnień - wybór roli

Po wykonaniu powyższych operacja pozycja menu Raporty pojawi się w Panelu pracownika.

Szkolenia

Przełożony  może zarządzać  planem  szkoleń  z  poziomu  portalu  pracownika.   Na  portalu  pracownika  przełożony
może dopisać pracowników do planu, usunąć z planu, obejrzeć grafik szkoleń podwładnych.

Plan szkoleń podwładnych

Na ekranie Plan szkoleń podwładnych prezentowana jest  lista  planów szkoleń,  na  których  znajdują  się podwładni
danego przełożonego.

Plan szkoleń pokazany jest w formie drzewka. Na pierwszym poziomie znajduje się pozycja dotycząca planu szkoleń
wraz  z  zakresem  dat.  Gałęzie  na  kolejnych  poziomach  stanowią  jednostki  organizacyjne  (zgodnie  z  podległościami
wynikającymi  ze  struktury  organizacyjnej)  -  wszystkie  jednostki  podległe  przełożonemu  (osobie  zalogowanej  do
portalu),  zawierające  pracowników  którym  przypisane  są  szkolenia.  Pod  jednostki  podpięci  są  pracownicy  w  nich
zatrudnieni jako kolejne gałęzie.

Współpracowników  na  umowach  pozapłacowych  nie  przypisanych  do  jednostek  organizacyjnych,  a  podległych
przełożonemu  zgrupowano  do  jednej  gałęzi  o  nazwie:  "Współpracownicy  na  umowach  nie  przypisanych  do
jednostek". Gałąź ta umieszczana jest zawsze na samym dole w ramach planu szkoleń.

Szkolenia - Plan szkoleń podwładnych

Nad tabelą planów szkoleń znajdują się przyciski:

Dodaj - umożliwia dodanie szkoelnia do planu. Należy wskazać osobę do przeszkolenia oraz rodzaj szkolenia.

Usuń  -  umożliwia  usunięcie  szkolenia  wybranej  osoby.  Przycisk  aktywny  tylko  po  ustawieniu  się  na  wierszu

prezentującym rodzaj szkolenia.

Akceptuj - umożliwia zaakceptowanie szkolenia.

Odrzuć - umożliwia odrzucenie wniosku o szkolenie.
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Budżet szkoleń

Zakładka pojawia się u operatorów portalu, którzy są odpowiedzialni za budżet szkoleń w jednostce organizacyjnej.

Szkolenia - Budżet szkoleń

Nad tabelą ocen do obsłużenia znajdują się przyciski:

Przenieś  część  budżetu  do  innej  jednostki  organizacyjnej  -  umożliwia  przeniesienie  części  budżetu  do  innej
jednostki org.

Przenieś  część  budżetu  do  innego  przełożonego  -  umożliwia  przeniesienie  części  budżetu  do  innego
przełożonego. Należy wskazać przcownika będącego przłożonym oraz wpisac kwotę do przekazania.

Grafik szkoleń podwładnych

Grafik  szkoleń  prezentowany  jest  w  formie  tabeli-drzewka.  Na  pierwszym  poziomie  znajdują  się  podwładni
zalogowanego do portalu operatora w ramach wskazanego planu szkoleń (wybór z listy). Na drugim poziomie znajdują
się rodzaje szkoleń  przewidzianych  dla  tych  wyszczególnionych  osób.  W  kolumnie  "Rodzaj  szkolenia"  w  wierszach
prezentujących zaproponowane szkolenia wyświetlany jest przycisk Zapisz go.

Szkolenia - Grafik szkoleń podwładnych

Nad tabelą ocen do obsłużenia znajdują się przyciski:

Zapisz na szkolenie - umożliwia zapisanie osoby na szkolenie.

Wycofaj ze szkolenia - umożliwia wycofanie zapisania danej osoby na szkolenie.

Potwierdź odbycie szkolenia - umożliwia potwierdzenie odbycia szkolenia przez daną osobę ze wskazaniem daty
początku okresu ważności szkolenia.

Filtr  -  umożliwia  wyszukanie  szkoleń  spełniających  podane  kryteria  (rodzaj  szkolenia,  termin  szkolenia,  stany
realizacji).
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Twoje szkolenia

Ekran Twoje szkolenia prezentuje listę szkoleń zalogowanego  użytkownika.  Dane dotyczace szkoleń  podzielone są
na cztery grupy:

Wnioskowane szkolenia - zawiera wszystkie szkolenia, o które wnioskował pracownik. Pod wierszem z rodzajem
szkolenia  znajduje  się  kolejny  (domyślnie  zwinięty)  wiersz  zawierający  dwa  przyciski  Wyświetl  (umożliwia
wyświetlenie wniosku o szkolenie) i Usuń (umożliwia usunięcie wniosku o szkolenie).

Szkolenia  do  odbycia  -  na  pierwszym  poziomie  znajdują  się  rodzaje  szkoleń  przewidzianych  dla  osoby.  W
kolumnie  "Rodzaj  szkolenia"  w  wierszach  prezentujących  zaproponowane  szkolenia  wyświetlany  jest  przycisk
Zapisz się.

Odbyte szkolenia - widoczne są szkolenia, które mają potwierdzone odbycie szkolenia.

Anulowane wnioski o szkolenia - wyświetlane są wnioski anulowane z uwagami przełożonego.

Szkolenia - Twoje szkolenia

Nad tabelą ocen do obsłużenia znajdują się przyciski:

Wnioskuj o szkolenie - umożliwia złożenie wniosku o szkolenie.

Zapisz się - umożliwia zapisanie się osoby na wskazane szkolenie.

Potwierdź odbycie szkolenia - umożliwia potwierdzenie odbycia szkolenia.

Delegacje

W systemie Quatra  Max delegacje obsługiwane są  w kartotece Delegacji  oraz  na  Portalu  pracownika.  Wystawiać
delegacje można zarówno na Portalu, jak i w kartotece w QM. Moduł Delegacje wykorzystuje obieg  dokumentów do
akceptacji delegacji (delegacja przekazywana jest w systemie QM do kolejnych osób, których akceptacja jest niezbędna
do zatwierdzenia delegacji i jej kosztów – przełożony, księgowość itp.).

Delegacje do obsłużenia

Ekran Delegacje  prezentuje delegacje przypisane do  osoby  zalogowanej  do  Portalu  pracownika.   Zadaniem  osoby
zalogowanej  do  PP  jest  obsłużenie  tych  delegacji  (akceptacja  lub  odrzucenie  oraz  przekazanie  dalej  w  obiegu
dokumentów). Wiersze w tabeli posortowane są malejąco według kolumny "Data wyjazdu".

Delegacje do obsłużenia
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Nad tabelą delegacji do obsłużenia znajdują się przyciski:

Wyświetl - umożliwia wyświetlenie danych delegacji bez możliwości edycji.

Operacje - umożliwia wykonanie operacji na delegacji (akceptacja, anulowanie) i przekazanie go do kolejnej osoby
w obiegu dokumentów.

Wydruki  -  wykonuje  raport  definiowany  drukujący  polecenie  wyjazdu  służbowego  lub  rozliczenie  wyjazdu

służbowego. 

Filtr - umożliwia wyszukanie delegacji spełniających podane kryteria (rok, data od, data do, status).

Delegacje podwładnych

Na ekranie Delegacje podwładnych widnieją delegacje osób będących podwładnymi osoby zalogowanej do portalu
pracownika. Gdy pracownik jest zatrudniony na więcej niż jednej umowie i ma różnych przełożonych, to wyświetlana
jest u każdego z nich. Dane posortowane są malejąco według kolumny "Data wyjazdu".

Dane prezentowane są na drzewku-tabelce. Na głównym poziomie znajdują się informacje o delegacji, natomiast na
podrzędnym  poziomie  pojawiają  się  tylko  informacje  o  statusie  dokumentu  w  obiegu  i  osobie  obsługującej  (gdy
dokument został wydany do kilku osób jednocześnie - np. w przypadku zatwierdzania kosztów).

Delegacje podwładnych

Nad tabelą delegacji do obsłużenia znajdują się przyciski:

Dodaj delegację krajową - umożliwia wprowadzenie danych delegacji krajowej i przekazanie jej do akceptacji.

Dodaj  delegacje  zagraniczną  -  umożliwia  wprowadzenie  danych  delegacji  zagranicznej  i  przekazanie  jej  do
akceptacji.

Popraw - umożliwia modyfikację wprowadzonej delegacji.

Wyświetl - umożliwia wyświetlenie danych delegacji.

Usuń - umożliwia usunięcie delegacji.

Operacje - umożliwia wykonanie operacji na delegacji (akceptacja, anulowanie) i przekazanie go do kolejnej osoby
w obiegu dokumentów.

Wydruki  -  wykonuje  raport  definiowany  drukujący  polecenie  wyjazdu  służbowego  lub  rozliczenie  wyjazdu

służbowego. 

Filtr - umożliwia wyszukanie delegacji spełniających podane kryteria (rok, data od, data do, status).
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Twoje delegacje

Widok Twoje delegacje prezentuje listę delegacji osoby zalogowanej do portalu pracownika.

Twoje delegacje

Nad tabelą delegacji do obsłużenia znajdują się przyciski:

Dodaj delegację krajową - umożliwia wprowadzenie danych delegacji krajowej i przekazanie jej do akceptacji.

Dodaj  delegacje  zagraniczna  -  umożliwia  wprowadzenie  danych  delegacji  zagranicznej  i  przekazanie  jej  do
akceptacji.

Popraw - umożliwia modyfikację wprowadzonej delegacji.

Wyświetl - umożliwia wyświetlenie danych delegacji.

Usuń - umożliwia usunięcie delegacji.

Operacje - umożliwia wykonanie operacji na delegacji (akceptacja, anulowanie) i przekazanie go do kolejnej osoby
w obiegu dokumentów.

Wydruki  -  wykonuje  raport  definiowany  drukujący  polecenie  wyjazdu  służbowego  lub  rozliczenie  wyjazdu

służbowego. 

Filtr - umożliwia wyszukanie delegacji spełniających podane kryteria (rok, data od, data do, status).

Obsługa delegacji
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Dodanie delegacji krajowej

Aby dodać delegację krajową na Portalu pracownika, należy:

Na panelu głównym wybrać opcję Delegacje.

Wybrać widok Twoje delegacje.

Wcisnąć przycisk Dodaj delegację krajową.

Wypełnić dane delegacji:  datę wyjazdu, datę powrotu, miejscowość (po wybraniu miejscowości wcisnąć  przycisk
Dodaj) i cel delegacji.
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Wpisać dane delegacji: środek transportu (wybrać z listy, a następnie wcisnąć przycisk Dodaj), opcjonalnie uwagi.

W  sekcji  dotyczącej  kosztów  wybrać  MPK  lub  projekt:  MPK  pracownika  lub  MPK  jednostki  organizacyjnej
(wciśnięcie  odpowiednich  przycisków  powoduje  podpowiedź  odpowiedniego  mpk)  albo  wybrać  MPK  z  listy.
Można również dodać kilka MPK lub kilka projektów wprowadzając odpowiednio procent udziału.
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Uzupełnić dane w sekcji Budżet przy zaznaczonej opcji „Automatyczne przeliczanie budżetu delegacji”.

Na górze formularza wcisnąć Zapisz i przekaż do akceptacji.
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Dodana delegacja jest widoczna:

o na zakłdce Twoje delegacje pracownika,

o na zakładkach Delegacje podwładnych oraz Delegacje do obsłużenia u przełożonego,

o z poziomu systemu Quatra Max w kartotece Delegacje oraz Wpływ dokumentów.
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Dodanie delegacji zagranicznej

Aby dodać delegację krajową na Portalu pracownika, należy:

Na panelu głównym wybrać opcję Delegacje.

Wybrać widok Twoje delegacje.

Wcisnąć przycisk Dodaj delegację zagraniczną.

Wypełnić dane delegacji:  datę wyjazdu, datę powrotu, miejscowość (po wybraniu miejscowości wcisnąć  przycisk
Dodaj), kraj i cel delegacji.
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Wpisać dane delegacji: środek transportu (wybrać z listy, a następnie wcisnąć przycisk Dodaj), opcjonalnie uwagi.

W  sekcji  dotyczącej  kosztów  wybrać  MPK  lub  projekt:  MPK  pracownika  lub  MPK  jednostki  organizacyjnej
(wciśnięcie  odpowiednich  przycisków  powoduje  podpowiedź  odpowiedniego  mpk)  albo  wybrać  MPK  z  listy.
Można również dodać kilka MPK lub kilka projektów wprowadzając odpowiednio procent udziału.
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Uzupełnić dane w sekcji Budżet przy zaznaczonej opcji „Automatyczne przeliczanie budżetu delegacji”.

Na górze formularza wcisnąć Zapisz i przekaż do akceptacji.
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Dodana delegacja jest widoczna:

o na zakłdce Twoje delegacje pracownika,

o na zakładkach Delegacje podwładnych oraz Delegacje do obsłużenia u przełożonego,

o z poziomu systemu Quatra Max w kartotece Delegacje oraz Wpływ dokumentów.
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Akceptacja delegacji

Aby zaakceptować delegację na Portalu pracownika, należy:

Na panelu głównym wybrać opcję Delegacje.

W widoku  Delegacje  do  obsłużenia  zaznaczyć  delegacje  w  statusie  „10  –  do  akceptacji”,  a  następnie  wcisnąć
przycisk Operacje.

W  wyświetlonym  oknie  wybrać  status  delegacji:  30  –  zaakceptowana  i  wpisać  komentarz.  Wcisnąć  przycisk
Akceptuj.
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Zaakceptowana delegacja zniknęła z widoku Delegacje  do  obsłużenia.  Widoczna  jest  nadal  w widoku  Delegacje
podwładnych.
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Rozliczenie delegacji

Aby rozliczyć delegację na Portalu pracownika, należy:

Na panelu głównym wybrać opcję Delegacje.

Na zakładce Twoje delegacje zaznaczyć delegację w statusie „30 – Zaakceptowana”. Następnie wcisnąć przycisk
Popraw.

Wcisnąć przycisk Dodaj i wypełnić opis delegacji.

Wcisnąć przycisk Dodaj i wypełnić koszty podróży.
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Wcisnąć przycisk Dodaj i wypełnić dane dotyczące dokumentów kosztowych.

Wprowadzić dane w sekcji Rozliczenie.

Wcisnąć przycisk Zapisz i przekaż do akceptacji.



1086 Portal Pracownika

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Zalogować się na osobę z uprawnieniami do akceptowania rozliczenia delegacji. Uruchomić opcję Delegacje  i  na
zakładce Delegacje do obsłużenia zaznaczyć delegację w statusie „70”. Następnie wcisnąć przycisk Operacje.

Ustawić status delegacji „80 – Rozliczona”, opcjonalnie wprowadzić komentarz i wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Kartoteka Delegacje w QM

Kartoteka Delegacje  w Quatra Max prezentuje dodane delegacje pracowników.  Z  poziomu  kartoteki  można  dodać
delegację krajową i zagraniczną.

Kartoteka delegacji

W sekcji funkcji znajdują się następujące operacje:

Dane  Dodaj  Dodaj delegację krajową - umożliwia dodanie delegacji krajowej w QM.

Dane  Dodaj  Dodaj delegację zagraniczną - umożliwia dodanie delegacji zagranicznej w QM.

Dane  Wyświetl - umożliwia wyświetlenie szczegółów dotyczących delegacji.

Dane  Otwórz - umożliwia wyświetlenie delegacji z możliwością edycji danych. Operacja dostępna dla delegacji

o statusach: 00-Wprowadzona i 05 - Do poprawy.

Dane   Usuń  -  usuwa  wskazaną  delegacje  poprzedzając  operację  komunikatem  o  treści  "Czy  usunąć  wskazaną

delegację?". Operacja dostępna dla delegacji o statusie 00-Wprowadzona.

Filtrowanie delegacji

Kartoteka umożliwia filtrowanie delegacji po następujących parametrach:

Jednostka org. – pole z możliwością wyboru ze słownika jednostek organizacyjnych,

Data wyjazdu od ... do ... - umożliwienie filtrowania po zakresie dat od/do,

Data powrotu od ... do ... - działania analogiczne jak w przypadku filtra na datę wyjazdu,

Data wystawienia od ... do ... - działania analogiczne jak w przypadku filtra na datę wyjazdu,
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Status od ... do ... - umożliwia wyfiltrowanie rekordów z wskazanego zakresu statusów,

Osoba - pole z możliwością wybrania ze słownika spośród osób powiązanych z operatorami.

Dodawanie delegacji krajowej

Aby dodać delegację krajową w Quatra Max, należy:

Uruchomić kartotekę Delegacje, a następnie wybrać polecenie Dodaj delegację karajową.

Kartoteka Delegacje

W oknie Dodanie delegacji krajowej uzupełnić dane delegacji:

Data wyjazdu - wybrać datę wyjazdu z kalendarza,

Data powrotu - wybrać datę powrotu z kalendarza,

Pracownicy delegowani - wybrać pracownika/pracowników, dla których tworzona jest delegacja,

Miejscowości - wyszukać i wybrać miejscowości,

Środki transportu - wskazać odpowiednie środki transportu,

Cel delegacji - wpisać cel delegacji,

Oddzielny  cel  dla  każdej  miejscowości  -  gdy  zaznaczona  jest  opcja  Oddzielny  cel  dla  każdej

miejscowości,  to  pole  Cel  delegacji  zamieniane  jest  na  tabelkę  umożliwiającą  dodanie  celu  dla  każdej

wybranej wcześniej miejscowości,

Uwagi - opcjonalne pole do wprowadzania uwag.
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Dodanie delegacji krajowej

Przejść na zakładkę Koszty i budżet i wypełnić pozostałe dane:

w sekcji Koszty rozpisywany jest % udziału rodzaju kosztu na odpowiednie MPK lub projekty,

Sekcja  Budżet  prezentuje  (przy  włączonej  opcji  "Automatyczne  przeliczanie  budżetu  delegacji")
składowe budżetu delegacji.
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Dodanie delegacji krajowej - Koszty i budżet

Po wypełnieniu danych delegacji wcisnąć przycisk Zapisz i przekaż do akceptacji. Operacja przekazuje  wniosek do

obiegu i  ustawia status dok. w obiegu = 10 - W akceptacji. Można również  użyć  przycisku Zapisz  w  celu późniejszej

edycji delegacji.
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Diety delegacji

Słownik  diet  delegacji  zawiera  listę  państw  i  obowiązujących  diet  oraz  limitów  za  noclegi.  Dane  z  kartoteki  są
wykorzystywane podczas wyliczania rozliczenia i budżetu delegacji na Portalu pracownika.

Diety delegacji

Środek transportu w delegacji

Słownik Środek transportu w delegacji prezentuje listę zdefiniowanych środków transportu, które wykorzystywane
są na Portalu pracownika do wypełnienia delegacji.

Możliwe jest dodawanie nowych środków transportu, edycja istniejących i usuwanie.

Środek transportu w delegacji

W  oknie  dodawania  nowego  środka  transportu  należy  podać  symbol,  nazwę  oraz  wybrać  sposób  dokonywania
zwrotu kosztów. Jeśli zostanie zaznaczone pole "Umożliwić wprowadzenie nru  rejestracyjnego",  wówczas  na  Portalu
obok wybranego środka transportu pojawi się pole "Nr rejestracyjny".
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Dodawanie środka transportu

Środki transportu na Portalu

Parametry delegacji

Kartoteka Parametry delegacji zawiera listę parametrów (pól)  wykorzystywanych  na  Portalu  przy  wprowadzaniu  i
rozliczaniu delegacji.

Możliwe jest dodawanie nowych parametrów delegacji, edycja istniejących i usuwanie.
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Parametry delegacji

W oknie Dodanie parametru delegacji należy wprowadzić następujące dane:

Symbol - symbol parametru,

Nazwa - nazwa pola na Portalu,

Typ wartości parametru - tekst / liczba / logiczna / data,

Typ delegacji - wszystkie / krajowa / zagraniczna - wybór z listy typu delegacji, dla której ma być widoczne to pole
na Portalu,

Plan - zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się tego pola na Portalu w części Plan - Budżet,

Rozliczenie - zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się tego pola na Portalu w części Rozliczenie,

Wartość wymagana - zaznaczenie opcji spowoduje, że to pole będzie wymagane do wypełnienia,

Wartość edytowalna - zaznaczenie opcji spowoduje, że pole będzie możliwe do edycji.
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Dodawanie paramtru delegacji

Parametry delegacji na Portalu
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Projekty

Słownika Projekty umożliwia zarządzanie projektami. Możliwe jest dodawanie, poprawianie i usuwanie projektów.

Słownik projektów

Dodawanie projektu

Aby dodać nowy projekt, należy:

W słowniku Projekty wcisnąć ikonę Dodaj.

W oknie Dodawanie projektu wpisac kod projektu u nazwę.



1096 Portal Pracownika

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Dodawanie projektu - Dane

Następnie  przejść  na  zakładkę  Osoby  odpowiedzialne  i  za  pomoca  przycisku  Dodaj  wprowadzić  osoby
odpowiedzialne za projekt. Przy każdej osobie można określić zakres dat odpowiedzialności danej osoby.

Dodawanie projektu - Osoby odpowiedzialne

Wcisnąć przycisk Akceptuj.
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Paski wypłat

Portal pracownika umożliwia pobranie pasków wypłat pracownika. Aby podejrzeć pasek, należy wybrac ikonę "oko"
przy danym pasku, natomiast, aby pobrać i zapisać pasek trzeba zaznaczyć pole "checkbox"  przy  pasku,  a  następnie
wcisnąć przycisk Pobierz.

Paski wypłat

Dokumenty do pobrania

Istnieje  możliwość  umieszczania  na  Portalu  pracownika  dowolnych  dokumentów  np.  skierowań  na  badania
lekarskie, PIT-ów itp.

Dokumenty do pobrania
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Ocena okresowa

Uwaga! Zakładka Ocena okresowa  pojawia się tylko przy aktywnym module Ocena Okresowa.

Na Portalu można przeprowadzić ocenę okresową (która została wcześniej  zdefiniowana  w systemie Quatra
Max).  Do przeprowadzenie oceny okresowej na portalu wymagane są moduły Zarządzania Kapitałem Ludzkim (MHR).

Po  utworzeniu  oceny,  na  Portalu  pracownika  pojawią  się  na  profilach  pracowników  dedykowane  arkusze  ocen.
Widoczne  są  oceny  do  wykonania  (przez  przełożonych,  współpracowników,  samoocena)  oraz  otrzymane  oceny.
Ponadto przełożeni mają wgląd w oceny swoich podwładnych.

Ocena okresowa

Do ocenienia

Na ekranie Do ocenienia prezentowane są oceny, które zalogowana osoba powinna wykonać.

Ocena okresowa - Do ocenienia

Nad tabelą ocen do obsłużenia znajdują się przyciski:

Otwórz arkusz oceny - umożliwia otwarcie arkusza oceny i wykonanie oceny.

Odrzuć wykonanie oceny - umożliwia odrzucenie wykonania wybranej oceny po podaniu uzasadnienia.

Filtr - umożliwia wyszukanie ocen spełniających podane kryteria (tylko nieocenione).
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Wykonanie oceny na portalu_2

Aby wykonać ocenę na portalu pracownika, należy:

Na panelu głównym portalu wybrać funkcję Ocena okresowa.

Wykonanie oceny

Na liście ocen Do ocenienia wybrać osobę ocenianą i wcisnąć ikonę Otwórz arkusz oceny.

Wykonanie oceny cd.

Wyświetlona zostanie ankieta oceny. Ankieta składa się z listy cech, które należy ocenić wybierając odpowiednią
pozycję  z  listy  lub  wprowadzając  wartość.  Na  arkuszu  oceny  cechy  są  pogrupowane  względem  Grup  cech.  Po
zakończeniu  oceny,  wcisnąć  Zakończ  ocenianie.  Jeśli  chcemy  przerwać  ocenę  z  zachowaniem  zmian,  wcisnąć
Zapisz.  Natomiast  wciśnięcie  Zamknij  spowoduje  zamknięcie  ankiety  oceny  bez  zapisania  wprowadzonych
danych.
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Arkusz oceny - wykonanie oceny okresowej

Uwaga! Wszystkie wykonane oceny mają odzwierciedlenie w systemie Quatra Max.

Twoje otrzymane oceny

Na ekranie Twoje otrzymane oceny widnieją oceny pobrane dla osoby ocenianej zalogowanej jako użytkownik portalu

pracownika.

Ocena okresowa - Twoje otrzymane oceny

Nad tabelą ocen do obsłużenia znajdują się przyciski:

Akceptuj ocenę - umożliwia zaakceptowanie otrzymanej oceny oraz wpisanie uwag do oceny.

Odrzuć ocenę - umożliwia odrzucenie otrzymanej oceny po podaniu uzasadnienia.

Wyświetl opis oceny - umożliwia wyświetlenie opisu oceny.

Podgląd arkusza - umożliwia wyświetlenie arkusza oceny.

Filtr - umożliwia wyszukanie ocen spełniających podane kryteria (tylko do akceptacji).
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Oceny podwładnych

Na  ekranie  Oceny  podwładnych  widnieją  dane  dotyczące  ocen  pobrane  dla  tych  osób,  dla  których  osoba
zalogowana jako  użytkownik  portalu  pracownika  jest  przełożonym.  Po  rozwinięciu  oceny  ukażą  się składowe oceny
np., samoocena i ocena przełożonego.

Ocena okresowa - Oceny podwładnych

Nad tabelą ocen do obsłużenia znajdują się przyciski:

Podsumuj ocenę - umożliwia wykonanie podsunowania oceny.

Wyświetl podsumowanie oceny - umożliwia wyświetlenie podsumowania oceny.

Zakończ bez akceptacji ocenianego - umożliwia zakończenie oceny okresowej bez akceptacji osoby ocenianej.

Podgląd arkusza - umożliwia wyświetlenie arkusza oceny.

Filtr - umożliwia wyszukanie ocen spełniających podane kryteria (tylko do podsumowania).

Obieg dokumentów

Moduł  Obiegu  dokumentów  służy  do  obsługi  obiegu  dokumentów  przychodzących  do firmy,  dokumentów
wewnętrznych  a  także  dokumentów  wychodzących.  W obiegu  mogą  uczestniczyć  zarówno  dokumenty  księgowe
(zakupu,  sprzedaży,  noty  odsetkowe,  potwierdzenia  salda),  jak  i wszystkie  inne  dokumenty,  które  będą  widoczne
wyłącznie w obiegu dokumentów a nie będą występowały w pozostałych kartotekach systemowych (np. zarządzenie,
wniosek o zaliczkę, wniosek o umowę cywilnoprawną itp.).

Każdy dokument w obiegu  może być  oznaczony  znacznikiem  „Pilny”.  Znacznik  ten  będzie wyświetlał  się na  oknie
obiegu dokumentów, dzięki czemu dokumenty pilne będą bardziej widoczne.

Ponadto każdy dokument w obiegu może być oznaczony numerem sprawy.

Dokumenty  do  obiegu  dokumentów  dodawane  są  dwiema  drogami.  Pierwszą  z  nich  jest  dodanie  dokumentu
bezpośrednio na oknie obiegu dokumentów (czyli jednoczesne dodanie dokumentu do systemu i do obiegu). Drugim
sposobem jest dodanie dokumentu w innych kartotekach Systemu a dopiero późniejsze jego dodanie do obiegu. Oba
te sposoby będą wykorzystywane jednocześnie, w zależności od kategorii dokumentów.

Wydając dokument odpowiedniej osobie rejestruje się ten fakt w systemie, dzięki czemu w każdej chwili wiadomo,
gdzie fizycznie znajduje się dany dokument i kto za niego odpowiada.

Dokumenty  obsługiwane  w  Obiegu  dokumentów,  jak  wszystkie  dokumenty  systemowe,  mogą  być  powiązane  z
innymi dokumentami, w szczególności z innymi dokumentami w obiegu. Operator, który ma dostęp do dokumentu w
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obiegu, ma też dostęp do powiązanych z nim dokumentów (np. widząc notę księgową widzi też fakturę, na podstawie
której wystawiono notę).

Każdy  dokument  przychodzący  ma  nadawany  nr  kancelaryjny.  Nr  ten  jest  generowany  automatycznie  w
formacie zz/RRRR/#####, gdzie zz – nr Zakładu (jednostki organizacyjne) wg zalogowania operatora, RRRR-rok bieżący,
#####  nr  kolejny  w  ramach  roku  i jednostki.  Natomiast  dokumenty  wewnętrzne  oraz  wychodzące  nie  będą  miały
nadawanego numeru kancelaryjnego (i będą widoczne pod swoim numerem).

Podstawowe słowniki

Podstawowe słowniki modułu Obieg dokumentów:

Statusy obiegu dokumentów.

Ścieżki obiegu dokumentów

Dokumenty są obsługiwane w obiegu zgodnie ze ścieżkami obiegu dokumentów. Dla każdego typu dokumentu,
który ma być obsługiwany w obiegu należy zdefiniować ścieżkę. Jeżeli dla jakiegoś typu dokumentu nie zdefiniowano
ścieżki obiegu, wówczas żaden dokument tego typu nie może być obsługiwany w obiegu (dopóki nie zostanie dla tego
typu zdefiniowana ścieżka obiegu).

Aby  zdefiniować  ścieżkę obiegu  dokumentów (tj.  statusy  w obiegu  dokumentów),  należy  na  oknie słownika  Typy

dokumentów wybrać odpowiednią kategorię i typ dokumentu, po czym uruchomić opcję Operacje  Statusy obiegu
dokumentów.

Wybór opcji Statusy obiegu dokumentów

Otworzy  się  wówczas  okno  pokazujące  wszystkie  statusy  wybranego  typu  dokumentu.  Poszczególne  statusy
w obiegu dokumentów odpowiadają  kolejnym  krokom  na  ścieżce obiegu  dokumentów.  Przykładową ścieżkę obiegu
dokumentu przedstawia poniższy rysunek.



1103Obieg dokumentów

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Przykładowa ścieżka obiegu dokumentu

Ważne! Dokument dodany na oknie Wpływ dokumentu, bezpośrednio po dodaniu (przed pierwszym wydaniem),
jest przypisywany do statusu o najmniejszym numerze (najmniejszej, alfabetycznie, wartości w polu Status).

Statusy obiegu dokumentów

Wykaz funkcji kartoteki:

Dane  Dodaj - umożliwia otwarcie okna Dodanie statusu obiegu dokumentów.

Dane  Popraw - umożliwia otwarcie okna Poprawienie statusu obiegu dokumentów.

Dane  Usuń - umożliwia usunięcie statusu.
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Dodanie / Poprawienie statusu obiegu dokumentów

Aby dodać (lub poprawić) status w obiegu dokumentu, należy wybrać opcję, odpowiednio, dodania lub poprawienia
statusu.

Dodanie statusu obiegu dokumentów

Ścieżka obiegu składa się ze statusów obiegu dokumentu. Dla każdego statusu określone są następujące cechy:

Status  –  dwuznakowy  symbol  statusu;  w  symbolu  można  używać  dowolne  znaki,  statusy  zawsze
sortowane są w kolejności wg wartości wpisanej w tym polu.

Nazwa – nazwa statusu (maks. 30 znaków).
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Dozwolone  statusy  następne  –  lista  symboli  statusów  (tj.  następnym  pozycji  na  ścieżce  obiegu
dokumentów),  do  których  może  zostać  bezpośrednio  przeniesiony  dokument  znajdujący  się  w
dodawanym/poprawianym  statusie;  podczas  wykonywania  wydania  dokumentu  w  obiegu  będzie
możliwość wyboru jedynie tych statusów, które są wymienione na tej liście;  Jeżeli pole to jest puste,
wówczas  w dokument  może  zostać  bezpośrednio  przeniesiony  do  każdego  statusu  na ścieżce  w
obiegu.

Domyślny  status  następny  –  status,  który  w  operacji  „Wydanie  dokumentu”  zostanie
podpowiedziany  jako  następny  (do  którego  nastąpi  przekazanie  dokumentu),  jeśli  dokument
wydawany  znajduje  się  w  danym  statusie;  Jeśli  pole  będzie  puste,  wówczas  w  operacji  wydania
dokumentu podpowiadany będzie status następny (tj. pierwszy kolejny, którego symbol jest większy
symbolu statusu bieżącego).

Nazwa  statusu  do  metryki  -  standardowa  metryka  dokumentu  na  zakładce  "Akceptacja"  będzie
pokazywać  tylko  te  statusy  (oraz  datę  i  operatora  akceptacji),  które  mają  wprowadzoną  "nazwę
statusu do metryki"; jako nazwa etapu w metryce będzie pokazana wartość z tego pola.

Czy status końcowy - oznacza, że jest to ostatni status na ścieżce dokumentu; jest to pole wyłącznie
informacyjne (może być wykorzystywane w funkcjach sprawdzających, walidacji oraz raportach).

Czy  dozwolone  jednoczesne  przypisanie  dokumentu  do  wielu  operatorów/jednostek  -  czy
dokument  podczas  ustawienia  mu  podanego  statusu  może  być  przypisany  do  wielu  operatorów/
jednostek  jednocześnie  (każdy  z  nich  będzie  wtedy  widział  ten  dokumentu  wśród  swoich
dokumentów);  jeśli  pole  nie  jest  zaznaczone,  wówczas  dokument  w  danym  statusie  może  być
przypisany do co najwyżej jednego operatora. Zaleca się, aby znacznika tego używać wyjątkowo, gdy
dokument  przypisywany  jest  do  wielu  operatorów  informacyjnie,  w  celu  zaznajomienia  się  ich  z
dokumentem bądź wtedy, gdy rzeczywiście należy dokumenty takiego typu obsługiwać jednocześnie
przez  wielu  operatorów.  Zalecenie to  jest  spowodowane tym,  że zmiany  w treści  załącznika  nie są
realizowane poprzez bezpośredni dostęp do zawartości załącznika, lecz poprzez  pobranie załącznika
na dysk lokalny, edycję zapisanego pliku i ponowne dodanie kolejnego załącznika (o tej samej nazwie)
do dokumentu.

Lista operatorów – lista operatorów, do których może być przypisany dokument w danym statusie w
obiegu; jeśli pole jest puste, wówczas dokument można przypisać do każdego operatora systemu.

Domyślny  operator  –  operator,  który  jest  podpowiadany  jako  operator,  do  którego  nastąpi
przypisanie dokumentu przy wydaniu do danego statusu. Jeśli domyślny operator nie jest określony,
wówczas przy wydaniu dokumentu z opisywanego statusu operator nie jest podpowiadany. 

Nazwa  funkcji  wyznacz.  dom.  oper.  -  jeśli  funkcja  jest  podana  i  nie  określono  bezpośrednio  (w
dotychczasowym polu) domyślnego operatora, to przy wydaniu dokumentu do danego  statusu  jest
wywoływana podana funkcja  i  operator  wydania  jest  podpowiadany  zgodnie z  wartością  zwróconą
funkcją  definiowaną.  Szczegółowo  działanie  funkcji  jest  opisane  w  definicji  funkcji  wbudowanej
(dodanej jako szablon  do  wykorzystania  we własnych  funkcjach  użytkownika)  modułu  Kancelaria  o
nazwie DomyslnyOperatorWydaniaDok.

Obowiązkowy  operator  -  jeśli  pole  jest  zaznaczone,  to  wydanie/przypisanie  dokumentu  do  tego
statusu będzie wymagało podania operatora.

Lista jednostek  –  lista  jednostek,  do  których  może być  przypisany  dokument  w danym  statusie w
obiegu; jeśli pole jest puste, wówczas dokument można przypisać do każdej jednostki organizacyjnej
systemu.

Domyślna jednostka – jednostka  organizacyjna,  która  jest  podpowiadana  jako  jednostka,  do  której
nastąpi przypisanie dokumentu przy wydaniu do  danego  statusu.  Jeśli  domyślna  jednostka  nie jest
określona,  wówczas  przy  wydaniu  dokumentu  z opisywanego  statusu  jednostka  nie  jest
podpowiadana.

Obowiązkowa jednostka  -  jeśli  pole  jest  zaznaczone,  to  wydanie/przypisanie  dokumentu  do  tego
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statusu będzie wymagało podania jednostki organizacyjnej.

Podpowiadać  jednostkę  operatora  -  jeśli  pole  jest  zaznaczone,  to  przy  wydaniu/przypisaniu
dokumentu  w  tym  statusie  po  wybraniu  operatora  automatycznie  podpowie  się  jednostka
operatora. 

Domyślny  czas  obsługi  [h]  -  domyślny  czas  obsługi  dokumentu  w danym  statusie;  jeśli  w  operacji
wydania  dokumentu  zostanie  wybrany  dany  status,  wówczas  w  polu  „Oczekiwana  data/godz.
zakończenia” zostanie ustawiona data/godzina bieżąca plus liczba godzin podana w polu „Domyślny
czas  obsługi”.  Jest  do  jednak  jedynie wartość  domyślna,  o  oczekiwanej  dacie/godzinie  zakończenia
obsługi w danym statusie decyduje operatora wydający dokument.

Normatywny czas obsługi [h]  - wartość  tego  pola  wykorzystywana  jest  w definiowanych  raportach
pokazujących sugerujących kolejność wykonania zadań (aby zdążyć w "wymaganym czasie realizacji"
zakĹ‚adając,  że  realizacja  zajmie  "normatywny  czas  obsługi")  oraz  w  raportach  sugerujących
zagrożenia (kółre zadania potencjalnie są zagrożone niewykonaniem w terminie).

Czy wysłać potwierdzenie o przeczytaniu dokumentu - czy podczas wydania dokumentu i ustalenia
mu podanego statusu, system zaproponuje wysłanie odpowiedniego komunikatu do operatorów, do
których  nastąpi  przypisanie  dokumentu.  Cecha  ta  podczas  wydania  dokumentu  jest  jedynie
wartością  domyślną  – o  tym,  czy  komunikat  zostanie wydany,  czy  też  nie,  każdorazowo  decyduje
operator wykonujący operację wydania dokumentu.

Dozwolone  usunięcie  dokumentu  -  jeśli  zaznaczone,  to  dozwolone  jest  usunięcie  dokumentu
znajdującego się w tym statusie w obiegu.

Liczba obowiązkowych załączników - jeśli pole jest zaznaczone, to przy wydaniu dokumentu do tego
statusu  system  będzie  sprawdzał,  czy  do  dokumentu  dodano  co  najmniej  tyle  załączników,  ile
okreśono w polu.

Nazwa  funkcji  obsługi  -  nazwa  definiowanej  funkcji  modułu  Obieg  dokumentów,  która  zostanie
automatycznie  uruchomiona,  gdy  dokument  osiągnie  podany  status  w  obiegu.  Funkcja  może  np.
sprawdzać,  czy  spełnione  są  wszystkie  warunki  i  zostały  wprowadzone  wszystkie  dane,  których
wymaga dokument osiągający dany status. Jeżeli funkcja obsługi stwierdzi, że dokument nie spełnia
określonych  w  niej  zasad,  wówczas  może  zablokować  wydanie  dokumentu  do  danego  statusu.
Przypisanie funkcji  do  statusu  w obiegu  a  także sama definicja  funkcji  może być  modyfikowana  w
dowolnym momencie przez uprawnionych użytkowników Systemu. 

Nazwa  funkcji  sprawdzającej  -  nazwa  definiowanej  funkcji  modułu  Obieg  dokumentów,  która
zostanie automatycznie uruchomiona, gdy dokument znajdujący się w danym statusie zmieni status
na inni (jakikolwiek inny). Umożliwia to np. sprawdzenie, czy spełnione są wszystkie warunki i zostały
wprowadzone wszystkie dane, których wymaga dokument „opuszczający” dany status. Jeżeli funkcja
obsługi  stwierdzi,  że  dokument  nie  spełnia  określonych  w  niej  zasad,  wówczas  może  zablokować
wydanie  dokumentu  z danego  statusu.  Przypisanie  funkcji  do  statusu  w  obiegu  a  także  sama
definicja  funkcji  może  być  modyfikowana  w  dowolnym  momencie  przez  uprawnionych
użytkowników Systemu.  Przykładowo,  jeśli  dokument  w statusie „Nowa”,  aby  zostać  wydanym  do
kolejnych  statusów,  musi  mieć  przypisany  skan  (załącznik  dokumentu),  wówczas  w  funkcji
sprawdzającej można odczytać, czy do dokumentu został przypisany załącznik dokumentu.

Nazwa funkcji obsługi cofnięcia - 

Ścieżki  obiegu  dokumentów  mogą  być  dowolnie  modyfikowane  w  trakcie  pracy  Systemu  (przez  uprawnionych
operatorów).  W  szczególności  przypisanie  nazw  operatorów  do  poszczególnych,  opisywanych  w  dalszej  części
dokumentu statusów w obiegu, nastąpi w fazie wdrożenia Systemu.
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Reguły kontroli statusów w obiegu

Kartoteka Reguły kontroli  statusów  w  obiegu  umożliwia  zdefiniowanie reguł  (poprzez  wciśnięcie ikony  Dodaj  lub

wybranie z menu Dane  Dodaj) określających zachowanie się dokumentu w zależności od statusu.

Aby uruchomić kartotekę Reguły kontroli statusów w obiegu, należy:

Uruchomić okno Typy dokumentów. 

Następnie wybrać kategorię dokumentu oraz typ dokumentu.

Z menu wybrać operację Reguły kontroli statusów w obiegu.

Reguły kontroli statusów w obiegu

Każda  reguła  definiowana  jest  dla  danego  statusu.  Określa,  jakie  warunki  w  obiegu  dokumentów  musi  spełnić
dokument.

Dodawanie reguły kontroli statusów w obiegu

Aby dodać regułę kontroli statusów, należy:

W kartotece Reguły kontroli statusów w obiegu wcisnąć ikonę Dodaj lub wybrać z menu Dane  Dodaj.

Dodanie reguły kontroli statusów w obiegu

W wyświetlonym oknie uzupełnić dane dotyczące reguły:

Status dokumentu - stastus wybranego typu dokumentu, dla którego tworzona jest reguła,

Aktywna - znacznik określający, czy reguła jest aktywna,

Min. status dok. w obiegu - minimalny status dokumentu w obiegu,
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Max. status dok. w obiegu - maksymalny status dokumentu w obiegu,

Lista statusów w  obiegu  -  lista  statusów dokumentu  w obiegu  spełniających  regułę.  Elementem  listy
może być  status  pusty:  ",,".  Wpisanie  w  polu  pustego  statusu  będzie  pozwalało  na  zmianę  statusu
dokumentu, pomimo że nie znajduje się on w obiegu.

Dodanie dokumentu do obiegu - zaznaczenie znacznika spowoduje, że po osiągnięciu przez dokument
okreslonego statusu, dokument zostanie dodany do obiegu dokumentów,

Kontrola także podczas  cofania statusu  dokumentu  -  jeśli  zaznaczony,  to  kontrola  działa  również  dla
malejących statusów.

Zmiana statusu  dozwolona tylko  dla  operatora  dokumentu  w  obiegu  -  znacznik  określa,  czy  status
może zmienić tylko operator dokumentu w obiegu.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Obsługiwane dokumenty

Następujące dokumenty mogą być obsługiwane w obiegu dokumentów:

Dokumenty przychodzące:

o dokumenty zakupu,

o noty księgowe wewnętrzne zakupu,

o inne  księgowe  dokumenty  przychodzące  (obejmujące  m.in.  wezwanie  do zapłaty  przychodzące,
notę odsetkową przychodzącą, potwierdzenie salda przychodzące, nota korygująca przychodząca i
wyciąg bankowy kart),

o oferty,

o pisma,

o inne.

Dokumenty wychodzące:

o dokumenty sprzedaży,

o nota księgowa wewnętrzna sprzedaży,

o wezwania do zapłaty,

o potwierdzenia salda,

o noty odsetkowe,

o inne.

Dokumenty wewnętrzne:

o zarządzenia,

o procedury,

o uchwały,

o umowy,

o przetargi,

o wnioski o zaliczkę,

o rozliczenia zaliczki,

o wnioski urlopowe,

o wnioski o likwidację ST,

o wnioski budżetowe,

o inne.

Lista  dokumentów może być  uzupełniana  w trakcie pracy  systemu.  Nie wymaga  to  dodatkowego  rozwoju  a
jedynie parametryzacji Systemu (którą mogą wykonać także operatorzy Systemu).
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Wszystkie dokumenty systemowe, które dotyczą kontrahentów, wykorzystują kartotekę kontrahentów. Jest to
jedna, wspólna dla całego Systemu, karoteka kontrahentów.

Wprowadzanie dokumentów i rejestrowanie ich obiegu

Aby  uzyskać  dostęp  do  okna  Wpływ  dokumentów,  należy  w  menu  głównym  aplikacji  wybrać  opcję  Wpływ
dokumentów.

Wpływ dokumentów

Wprowadzanie dokumentów przekazywanych następnie do obiegu może się odbywać: 

na oknie Wpływ dokumentów - opisane szczegółowo poniżej,

na oknach dedykowanych kartotek (Zlecenia, Zamówienia zakupu , Dokumenty zakupu - logistyka).

Dokumenty  wprowadzane  w  obiegu  dokumentów  posortowane  są  wg  daty  wydania  malejąco.  Oznacza  to,  że
zawsze na górze kartoteki będą się znajdowały najświeższe przypisane do aktualnego operatora  dokumenty.  W polu
„Data wydania” zapamiętywana jest data wraz z godziną wydania (z dokładnością do sekundy). Data i czas wydania są
ustalane automatycznie w momencie wykonania operacji wydania dokumentu. 

Operator może indywidualnie dla siebie ustalić liczbę ostatnio wprowadzonych dokumentów, które wyświetlane są
na przeglądzie (klikając prawym  klawiszem  myszki  na  jednej  z pozycji  przeglądu).  Może też  indywidualnie dla  siebie
ustalić, które kolumny przeglądu i w jakiej kolejności mają być pokazywane (prawy klawisz myszki na linii zawierającej
tytuły kolumn przeglądu). Z menu „Raporty” można wykonywać zdefiniowane uprzednio raporty.

W  kartotece  Wpływ  dokumentów  istnieje  możliwość  grupowej  obsługi  dokumentów  (wydanie,  przyjęcie,
przypisanie, cofnięcie oraz wydruki wielu dokumentów).

W  kartotece  Wpływ  dokumentów  widnieją  dokumenty  dodane  w  tej  kartotece  oraz  dokumenty  utworzone  w
innych kartotekach (np. Zamówienia zakupu) i wydane do obiegu poprzez operację Wydaj dokument.

W  kartotece  Wpływ  dokumentów  istnieje  możliwość  sortowania  danych  po  wskazanej  kolumnie.  Domyślne
sortowanie na oknie jest ustawione wg kolumny „Data wpływu” ( ).

W  kolumnie  „Saldo”  wyświetlana  jest  suma  sald  wszystkich  transakcji  rozrachunkowych  kontrahenta  z
dokumentów powiązanych z danym dokumentem.

Uwaga! Zakresem widoczności dokumentów w kartotece Wpływ dokumentów sterują odpowiednie uprawnienia
(opis uprawnień zawarty został w oddzielnym dokumencie).

Wykaz funkcji kartoteki Wpływ dokumentów:



1110 Obieg dokumentów

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Dane  Dodaj - umożliwia dodanie dokumentu o wybranym typie.

Dane  Wyświetl - umożliwia wyświetlenie szczegółów dokumentu.

Dane  Popraw - umożliwia modyfikację dokumentu.

Widok  Odśwież - umożliwia odświeżenie widoku kartoteki.

Operacje  Wydaj dokument - umożliwia otwarcie okna Wydanie dokumentu.

Operacje  Przypisz dokument - umożliwia otwarcie okna Przypisanie dokumentu.

Operacje  Przyjmij dokument - umożliwia otwarcie okna Przyjęcie dokumentu.

Operacje  Cofnij dokument - umożliwia otwarcie okna Cofnięcie dokumentu.

Operacje  Dodaj przelew - umożliwia dodanie dyspozycji przelewu.

Operacje  Raty transakcji - umożliwia określenie rat transakcji.

Operacje  Dodatkowe dane tabelaryczne  - umożliwia wyświetlenie dodatkowych danych tabelarycznych, jeśli
zostały zdefiniowane.

Operacje  Historia dokumentu - umożliwia wyświetlenie historii dokumentu.

Uwaga! Od wersji 3 systemu Quatra Max standardowo nie będą zapisywane do historii operacji operacje
dotyczące dokumentów z obiegu. Zapis do historii operacji będzie można włączyć odpowiednim parametrem.

Operacje  Załączniki dokumentu - umożliwia wyświetlenie załączników dokumentu.

Operacje  Wyświetl informacje dokumentu - umożliwia wyświetlenie informacji dokumentu.

Operacje  Wyświetl powiązania dokumentu - umożliwia wyświetlenie powiązanych dokumentów.

Operacje  Wyświetl rozliczenia dokumentu - umożliwia wyświetlenie rozliczeń dokumentu.

Operacje   Przejdź  do  kartoteki  -  umożliwia  otwarcie kartoteki  przeznaczonej  dla  dokumentów  danego  typu
(np. dla faktury zakupu - kartoteka Dokumenty zakupu  -  logistyka)  spozycjonowane na  wybranym  dokumencie.
Jeśli operator  nie ma uprawnień  do  właściwej  kartoteki,  wówczas  okno  nie zostanie otwarte.  Jeśli  uprawnienia
operatora  nie  pozwalają  na  wyświetlenie  wybranego  dokumentu  we  właściwej  kartotece,  wówczas  okno  nie
zostanie spozycjonowane na tym dokumencie.

Uwaga! Jeśli operator nie posiada uprawnień do właściwej kartoteki, wówczas okno nie zostanie otwarte.

Filtruj - umożliwia filtrowanie dokumentów w obiegu.

Ikona  Zakładki pozwala na wyświetlenie w dolnej części okna zakładki Dokument  (Załączniki  oraz  Dodatkowe
dane tabelaryczne). Dane na zakładce wyświetlają się w kontekście zaznaczonego w kartotece dokumentu.

W oknie Wpływ dokumentów  istnieje możliwość wykonywania raportów dla wielu zaznaczonych dokumentów.  W
tym celu należy zaznaczyć kilka dokumentów w kartotece, a następnie Wybrać odpowiedni raport z menu.

Widoczność dokumentów w kartotece Wpływ dokumentów

Każdy  operator  ma uprawnienia,  które pozwolą  mu  widzieć  w obiegu  dokumentów  tylko  te  dokumenty,  na
których ścieżce obiegu się znajduje, tj. te, które są przypisane do  niego  lub  które były  przypisane do  niego  i  zostały
następnie wydane do kolejnych operatorów.

Ponadto  każdy  dokument  może  zostać  oznaczony  jako  widoczny  przez  wszystkich  operatorów,  także  tych,
którzy  nie  występują  na  ścieżce  akceptacji.  Jest  to  potrzebne  w  celu  obsługi  np.  zarządzeń,  które  w  fazie
opracowywania  są  widoczne  tylko  przez  wybranych  operatorów,  a  po  wprowadzeniu  zarządzenia  powinny  być
widoczne  przez  wszystkich  operatorów.  W  takim  przypadku  jednak  dokumenty  będą  widoczne  tylko  przez  tych
operatorów, którzy są przypisani do jednostki, do której przypisano dokument bądź do jednostek podległych.
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Widoczność  dokumentów  w  kartotece  "Wpływ  dokumentów"  jest  zależna  od  dwóch  czynników:  uprawnienia
KN_WidWszDok: "Kancelaria - widoczność wszystkich dokumentów w Kancelarii  (także nie swoich)"  oraz  ustawienia
trybu podległości w ustawieniach operatora.

Zakres wyświetlanych dokumentów:

Jeśli  operator  nie  ma  uprawnień  KN_WidWszDok,  to  widzi:  dokumenty  oznaczone  jako  publiczne
oraz dokumenty, które były lub są do tego operatora przypisane

Jeśli  operator  ma  uprawnienia  KN_WidWszDok  i  w  ustawieniach  operatora  ustawiono  tryb
podległości „pełny dostęp”, to widzi wszystkie dokumenty w obiegu

Jeśli  operator  ma  uprawnienia  KN_WidWszDok  i  w  ustawieniach  operatora  ustawiono  tryb
podległości „10 - do zalogowanej jednostki org.”, to widzi: dokumenty oznaczone jako publiczne oraz
dokumenty,  które  były  lub  są  do  tego  operatora  przypisane,  a  ponadto  dokumenty  wystawione
przez jednostkę organizacyjną operatora

Jeśli  operator  ma  uprawnienia  KN_WidWszDok  i  w  ustawieniach  operatora  ustawiono  tryb
podległości  „20  -  do  zalogowanej  i  podległym  jej  jedn.  org.”,  to  widzi:  dokumenty  oznaczone  jako
publiczne oraz dokumenty, które były  lub  są  do  tego  operatora  przypisane,  a  ponadto  dokumenty
wystawione przez  jednostkę organizacyjną  operatora  oraz  dokumenty  wystawione  przez  jednostki
podległe do jednostki org. operatora.

Wysyłanie powiadomień

W  Systemie  istnieje  możliwość  wysyłania  powiadomień  do  operatorów  po  wykonaniu  operacji  w  obiegu
dokumentów (np. wydaniu dokumentu, przypisaniu itp.). Powiadomienia mogą być wysyłane w postaci komunikatów
systemowych lub wiadomości e-mail.

Aby  skonfigurować  wysyłanie  powiadomień  w  Systemie,  należy  ustawić  następujące  parametry  konfiguracyjne
modułu Kancelaria:

TrybWysylaniaPowiadomien - do wyboru jedna z trzech opcji:

Komunikat systemowy,

E-mail,

Komunikat systemowy i e-mail.

AdresSkrzynkiMailObiegDok  -  aby  System  mógł  wysyłać   e-maile,  niezbędne  jest  wpisanie  adresu  skrzynki  w
parametrze.
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Aby e-maile były poprawnie wysyłane, należy również zweryfikować konfigurację parametru MailOperatora modułu
Ogólne.

Wprowadzanie dokumentów

Aby dodać nowy dokument, należy:

W oknie Wpływ dokumentów wybrać ikonę Dodaj lub z menu Dane wybrać opcję Dodaj.

Określić kategorię i typ wprowadzanego dokumentu.

Wybór typu dokumentu

Uwaga! Lista typów dokumentów dodawanych w kancelarii zależy od ustawień parametru konfiguracyjnego
ListaObsTypDok, gdzie wprowadza się symbole obsługiwanych dokumentów. Natomiast w filtrze na oknie Wpływ
dokumentów można wybrać spośród wszystkich typów wszystkich kategorii dokumentów.

Wprowadzając  nowy  dokument  należy  wypełnić  pola,  które  zostały  określone  jako  obowiązkowe  dla
wybranego typu dokumentu.

Określając dostawcę można w polu Dostawca bezpośrednio wpisać kod kontrahenta (jeżeli jest znany operatorowi)
lub posłużyć się słownikiem kontrahentów. W słowniku kontrahentów można uporządkować i wyszukiwać wg nazwy,
nazwy skróconej, kodu, NIP-u czy adresu. Jeżeli potrzebnego kontrahenta nie ma jeszcze w słowniku, należy go dodać.
Dodając  kontrahenta  należy  określić  jego  podstawowe  dane  adresowe,  nazwę,  symbol,  NIP.  W celu  wprowadzenia
dodatkowych danych, w szczególności np. konta bankowego kontrahenta, należy włączyć wyświetlanie dodatkowych
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zakładek, na których wyświetlane są i wprowadzane kolejne dane o kontrahencie.

Dodanie dokumentu w obiegu

Wcisnąć przycisk Zapisz.

Przejść na zakładkę Dokument.  W celu dodania załącznika dokumentu wcisnąć ikonę Dodaj.
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Załączniki dokumentu

Po  wprowadzeniu  wszystkich  danych  wcisnąć  przycisk  Akceptuj  lub  jeśli  dokument  od  razu  ma  być
wydany do obiegu Wydaj dok.

Wprowadzony  dokument  otrzymuje  status,  który  dla  typu  dodawanego  dokumentu  ma  najmniejszą  wartość
(alfabetycznie) w polu status. W przykładowej ścieżce podanej we wcześniejszym rozdziale nowo dodane dokumenty
będą otrzymywały status Nowa.

Dodany dokument

W dowolnym momencie można poprawić wprowadzony uprzednio dokument.
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Wydanie dokumentu

Wprowadzony dokument można wydać do opisu.

Aby wydać dokument, należy:

W oknie Wpływ dokumentów podświetlić odpowiedni dokument.

Z menu Operacje wybrać opcję Wydaj dokument.

Określić następujące dane:

datę wydania dokumentu (domyślnie podpowiadana jest data bieżąca),

status  uzyskiwany  przez  dokument  po wykonaniu  tej  operacji.  Status  dokumentu  jest
podpowiadany  zgodnie  z  definicją  statusów  obiegu  dokumentu  dla  typu  wydawanego
dokumentu,

operatora, do którego wydawany jest dokument – spośród operatorów określonych dla statusu,
który  jest  wybrany  jako  status  następny  (lista  dozwolonych  operatorów zmienia  się więc  przy
każdorazowej zmianie statusu następnego), można wybrać wielu operatorów,

jednostkę  organizacyjną,  której  dotyczy  dokument  (domyślnie  podpowiadana  jest  jednostka
organizacyjna,,  do  której  przypisany  jest  operator,  do  którego  wydawany  jest  dokument.  Jeśli
operator, do którego wydawany jest dokument, nie jest przypisany do żadnej jednostki, lub ma
możliwość wyboru jednostki, do której się loguje, wówczas jednostka nie jest podpowiadana wg
operatora),

oczekiwaną datę  i  godzinę  zakończenia  obsługi  dokumentu  w danym  statusie  (podpowiadana
data i godzina bieżąca plus liczba godzin określona w wybranym statusie),

uwagi – dowolne uwagi,

czy wysłać powiadomienie  – jeśli znacznik jest zaznaczony,  wówczas  każdemu  operatorowi,  do
którego  zostanie  wydany  ten  dokument  (w  tej  operacji  wydania)  będzie  wysłany  komunikat
informujący o przypisaniu mu tego dokumentu; komunikat ten będzie zawierał także treść z pola
Uwagi.

Wydanie dokumentu
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Uwaga! Zaznaczona opcja „Widok publiczny” powoduje, że dokument jest widoczny dla wszystkich, którzy są
zalogowani do jednostki (do której jest dokument) lub jednostek podległych.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Wydany dokument otrzymuje status zgodny ze zdefiniowaną ścieżką statusu dokumentów.

Uwaga! Zaznaczenie opcji „czy wysłać powiadomienie o przypisaniu dokumentu” spowoduje wyświetlenie
odpowiedniego komunikatu u operatora, do którego został przypisany dokument.

Komunikat

Z poziomu komunikatu operator ma możliwości wykonania następujących operacji:

Wyświetl dokument - umożliwia wyświetlenie szczegółów dokumentu.

Przejdź do obiegu - umożliwia otwarcie kartoteki Wpływ dokumentów.

Przejdź do kartoteki - umożliwia otwarcie kartoteki danego typu dokumentu.

Wydaj dokument - umożliwia otwarcie okna Wydanie dokumentu.

Cofnij dokument - umożliwia otwarcie okna Cofnięcie dokumentu.

Wydanie dokumentu  nie musi  być  związane ze zmianą  statusu  dokumentu  w  obiegu.  Jeśli  dokument  przed
przejściem  do  następnego  etapu  (statusu)  powinien  być  obsłużony  przez  innych  operatorów,  wówczas  można
dokument wydać do tych operatorów bez zmiany statusu (wówczas trzeba na oknie wydania dokumentu, jeśli System
podpowiada status następny, wybrać status taki, jaki dokument ma obecnie w obiegu).

Po  zaakceptowaniu  wydania  System  wykona  wszystkie  sprawdzenia  zdefiniowane  dla  danego  statusu
(określone  w  funkcji  sprawdzającej  w statusie  w  obiegu,  w  którym  dokument  się  znajduje).  Następnie  System
przypisze  dokument  do  wybranego  operatora,  jednostki  i  statusy,  po  czym  wykona  funkcję  obsługi  statusu,  do
którego dokument został wydany.

Termin obsługi dokumentu w obiegu

Przy  wydawaniu  dokumentu  w  obiegu  wyliczane  są,  wg  definicji  statusu  w  obiegu,  oczekiwana  data  i  czas
zakończenia. 

Termin  obsługi  dokumentów  w  obiegu  określa  parametr  konfiguracyjny  modułu  Kancelaria  o  nazwie
CzyUwzglDniWolneWObliczTerminu  "Czy  uwzględniać  dni  wolne  w  obliczaniu  terminu  obsługi",  TAK-czas  będzie

wydłużany o dni wolne. Domyślna wartość parametru = NIE. 

Termin ten jest wyznaczany wg domyślnego czasu realizacji określonego w definicji ścieżki obiegu. Jeśli parametr ma
ustawioną wartość NIE, to jeśli okres realizacji obejmuje dzień wolny lub święto, to nie jest wydłużany. Natomiast jeśli
powyższy parametr ma wartość TAK,  to  przy  wyliczaniu  statusu  jeśli  okres  realizacji  obejmuje (w całości  lub  części)
dzień wolny (sobota i niedziela) lub święto (określone w opcji "Kalendarz pracy: święta"), to  termin  jest  przedłużany
tak, aby podany czas realizacji był wyliczany tylko w dni oznaczone jako robocze (np. jeśli termin realizacji przypada w
sobotę o 11:00, to jest przedłużany do godz. 11 w poniedziałek, o ile nie jest to poniedziałek świąteczny).



1117Obieg dokumentów

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Jednocześnie  zablokowana  jest  możliwość  wyboru  statusu  i  oczekiwanego  terminu  zakończenia  w  operacjach
Przyjmij i Przypisz - operacje te nie zmieniają statusu w obiegu dokumentów ani nie zmieniają oczekiwanego terminu
zakończenia określonego w operacji wydania dokumentu.

Grupowe wydanie dokumentów do domyślnego operatora

W systemie istnieje możliwość grupowego wydania dokumentów w obiegu do domyślnego operatora. 

Aby wydać wiele dokumentów do domyślnego operatora, należy:

W  kartotece  Wpływ  dokumentów  zaznaczyć  dokumenty  (lewy  przycisk  myszy  +  wciśnięty  klawisz  CTRL),  a
następnie wybrać z menu operację Wydaj dokument.

W oknie Wydanie dokumentu wprowadzić niezbędne informacje oraz  zaznaczyć  pole "Wydanie do  domyślnego
operatora".  Wówczas  dla  każdego  z  zaznaczonych  dokumentów  wyznaczany  jest  domyślny  operator  (dla
wybranego statusu) i do tego operatora wydawany jest dokument. W efekcie więc każdy dokument może zostać
wydany do innego operatora (w zależności od dokumentu i definicji ścieżki). 

Grupowe wydanie dokumentu do domyślnego operatora

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Uwaga! Domyślną wartość znacznika "Wydanie do domyślnego operatora" można ustawić poprzez zapisanie
stanu znacznika (przy pomocy operacji Zapisz stan z menu podręcznego znacznika). W celu wywołania podręcznego
menu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym polu.
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Ustawienie domyślnej wartości znacznika "Wydanie do domyslnego operatora"

Przypisanie dokumentu

Dokument wydany do opisu można przypisać do osoby / jednostki, nie zmieniając jego statusu.

Aby przypisać dokument, należy:

W oknie Wpływ dokumentów podświetlić odpowiedni dokument.

Z menu Operacje wybrać opcję Przypisz dokument.

Określić następujące dane:

datę wydania dokumentu (domyślnie podpowiadana jest data bieżąca)

operatora

jednostkę  organizacyjną,  której  dotyczy  dokument  (domyślnie  podpowiadana  jest  jednostka
organizacyjna przypisana pracownikowi).
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Przypisanie dokumentu

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Przypisany dokument nie zmieni poprzedniego statusu.

Przyjęcie dokumentu

Wydany wcześniej dokument można przyjąć. Przyjęcie jest wykonywane obligatoryjnie na operatora zalogowanego.

Aby przyjąć dokument, należy:

W oknie Wpływ dokumentów podświetlić odpowiedni dokument.

Z menu Operacje wybrać opcję Przyjmij dokument.

Przyjęcie dokumentu

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Przyjęty dokument otrzymuje odpowiedni status.
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Cofnięcie dokumentu

Każdy  dokument  w  obiegu,  niezależnie  od  definicji  ścieżki  jego  obiegu,  może  zostać  cofnięty  do poprzedniego
statusu. Wykonywana jest  wtedy  operacja  Cofnij  dokument,  która  powoduje przypisanie dokumentu  do  operatora,
jednostki  i  statusu,  który  dokument  miał  przed  wydaniem  go  do  obecnego  operatora/statusu.  Kolejne  cofnięcie
dokumentu będzie go cofało dalej, aż do początku ścieżki.

Aby cofnąć dokument, należy:

W oknie Wpływ dokumentów podświetlić odpowiedni dokument.

Z menu Operacje wybrać opcję Cofnij dokument.

Obowiązkowo uzupełnić pole Uwagi.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Cofnięcie dokumentu

Cofnięcie dokumentu jest realizowane wyłącznie jeśli obieg dokumentów jest realizowany wg operatorów a nie wg
osób odpowiedzialnych.

Operacja  cofnięcia  dokumentu  może być  wykonywana  kolejno,  co  spowoduje  cofnięcie  dokumentu  do  początku
ścieżki obiegu. Przykładowo, jeśli dokument jest dodany przez operatora a i kolejno wydawany do b, c i d, to operator
d cofając dokument cofnie go do operatora c. Gdy następnie operator c cofnie dokument, to cofnie go do operatora b.

W  przypadku  cofania  dokumentu  nie  ma  możliwości  ustalenia  osoby  ani  statusu,  gdyż  System  zawsze
podpowiada  stan  sprzed  wydania  (jak  opisano  wyżej).  Natomiast  obowiązkowo  przy  cofnięciu  dokumentu  należy
uzupełnić  pole  uwagi  (komentarz  do  cofnięcia),  gdyż  bez  tego  System  nie  pozwoli  na  cofnięcie  dokumentu.
Obowiązkowo też wysyłany jest komunikat do operatora,  do  którego  cofany  jest  dokument  informujący  o  cofnięciu
dokumentu.
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Wyszukiwanie dokumentów

Okno  Filtrowanie  dokumentów  w  obiegu  umożliwia  wyszukiwanie  dokumentów  spełniających  podane  kryteria.
Okno  pozwala  na  filtrowanie  danych  w  kartotece  wpływu  dokumentów  według  pól  dokumentu  własnego  (pola
tekstowe, liczbowe oraz pole opisowe) i dodatkowych atrybutów dokumentu oraz kodu kreskowego.

Filtrowanie dokumentów w obiegu

Ukrywanie  duplikatów  dokumentów  -  znacznik  ma  wpływ  jedynie  na  wyświetlanie  dokumentów,  które  zostały
wydane  jednocześnie  do  wielu  operatorów.  Jeśli  znacznik  zostanie  zaznaczony,  to  dokument  wydany  do  wielu
operatorów zostanie wyświetlony w jednym wierszu zamiast, w tylu, do ilu operatorów został wydany. Znacznik każdy
operator ustala samodzielnie i może go zapamiętać dla siebie jako wartość inicjalna do kolejnych uruchomień.

Uwaga! Jeśli parametr konfiguracyjny "KN.CzyObiegWgOsobOdp" ustawiony jest na „NIE”, wówczas nie ma
możliwości filtrowania według osób odpowiedzialnych, można natomiast filtrować według operatorów.

Historia dokumentu

Aby wyświetlić historię dokumentu, należy:

W oknie Wpływ dokumentów podświetlić odpowiedni dokument.

Z menu Operacje wybrać opcję Historia dokumentu.

W oknie Historia dokumentu wyświetlą się operacje wykonywane na dokumencie.
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Historia dokumentu

Załączniki dokumentu

Każdy  dokument  w  obiegu  może  mieć  dodane  załączniki  dokumentu.  Załącznikiem  może  być  dowolny  plik
systemowy (w znaczeniu systemu operacyjnego), do którego dostęp ma operator.

Każdy  załącznik  jest  w  Systemie  widoczny  przez  wszystkich  operatorów,  którzy  mają  uprawnienia  do  oglądania
dokumentu, do którego dołączony jest załącznik.

Każdy dokument może mieć dowolnie wiele załączników. Każdy załącznik może być dodany  w wielu  wersjach.
Dodanie kolejnej wersji wiąże się z dodaniem kolejnego załącznika o tej samej nazwie pliku. System pamięta operatora
i datę dodania każdego załącznika (każdej wersji załącznika).

W oknie Załączniki dokumentu można dodawać, filtrować, pozycjonować, wyświetlać,  poprawiać  i  usuwać  dodane
załączniki dokumentu.

W  załącznikach  multimedialnych  jest   rejestrowana  informacja  o  operatorze  oraz  datach  i  czasie  ostatniej
modyfikacji  załącznika.  Na  oknie  prezentowana  jest  nazwa  operatora  dodającego  lub  modyfikującego  jako  ostatni
dany  załącznik  oraz  datę  i  czas  tego  dodania/modyfikacji.  Ponadto  w  kolumnie  „Def.rap.”  prezentowane  jest
oznaczenie,  czy  dodanie  wykonane  było  metodą  definiowanych  raportów  (zaznaczone)  czy  też  nastąpiło  wskutek
zmiany na oknie dodania załącznika (niezaznaczone).

Można dodać dowolną liczbę załączników. Załączniki mogą posiadać takie same nazwy (w tym wypadku w kolumnie
„Wersja” nadawana jest kolejna wersja dokumentu).



1123Obieg dokumentów

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Załączniki dokumentu - widok tabeli

Załączniki dokumentu - widok drzewa
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Załączniki dokumentu - Tabela-drzewo

Dodawanie załącznika

Aby dodać załącznik do dokumentu, należy:

W oknie Załączniki dokumentu z menu Dane wybrać opcję Dodaj.

Dodawanie załączników multimedialnych

W oknie Dodawanie załączników multimedialnych wypełnić pola:

Wybór  załącznika/ów  -  wcisnąć  przycisk  ,  wskazać  ścieżkę  do  zapisanego  pliku  załącznika  i
wcisnąć  przycisk  Otwórz.  Do  pola  wyboru  plików  na  oknie  dodawania  załączników
multimedialnych  dodano  obsługę  mechanizmu  "drag  &  drop"  (przeciągnij  i  upuść).  Do  pola
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przeciągnąć można zaznaczone pliki. 

Wybór załącznika

Symbol - wcisnąć przycisk , wskazać rodzaj załącznika i wcisnąć przycisk Wybierz.

Rodzaj załącznika multimedialnego

Opis - wprowadzić opis załącznika.

Referencja

Data i czas załącznika

Kod kreskowy - istnieje możliwość wprowadzenia kodu kreskowego dla załącznika.

Wcisnąć przycisk Akceptuj. Załącznik zostanie dodany.
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Wyświetlenie informacji dokumentu

Aby wyświetlić informacje dokumentu, należy:

W oknie Wpływ dokumentów podświetlić odpowiedni dokument.

Z menu Operacje wybrać opcję Wyświetl informacje dokumentu.

W oknie Wyświetlenie informacji o dokumencie wyświetlą się informacje.

Informacje o dokumencie

Wyświetlenie powiązań dokumentu

Aby zobaczyć wszystkie powiązania dokumentu w obiegu, należy:

W oknie Wpływ dokumentów podświetlić odpowiedni dokument.

Z  menu  Operacje  wybrać  opcję  Wyświetl  powiązania  dokumentu.  Ukazany  zostanie  wtedy  sam
dokument  wraz  ze wszystkimi  przelewami,  które  były  do niego  wykonane  i  innymi  powiązanymi
dokumentami.

Wyświetlenie powiązań dokumentu
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Zmiana okresu obrotowego

Aby zmienić okres obrotowy dla dokumentu w obiegu, należy:

W oknie Wpływ dokumentów podświetlić odpowiedni dokument.

Z menu Operacje wybrać opcję Zmień okres obrotowy.

Zmiana okresu obrotowego

Wcisnąć przycisk , nowy okres obrotowy i wcisnąć przycisk Wybierz.

Wybór okresu obrotowego

W oknie Zmiana okresu obrotowego wcisnąć przycisk Akceptuj.

Nota! Nie jest możliwe przeniesienie dokumentu do innego okresu obrotowego, gdy dokument jest w paczce
księgowej lub kolejce dokumentów.
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Wyświetlenie rozliczeń dokumentu

Uwaga! Opcja możliwa do wykonania dla dokumentów zadekretowanych, zawierających dekret na konto
transakcyjne.

Aby zobaczyć rozliczenia dokumentu w obiegu, należy:

W oknie Wpływ dokumentów podświetlić odpowiedni dokument.

Z  menu  Operacje  wybrać  opcję  Wyświetl  rozliczenia  dokumentu.  Ukazane  zostaną  rozliczenia
dokumentu, np. dyspozycje przelewów.

Wyświetlenie rozliczeń dokumentu

Historia dokumentu w obiegu - raport

Aby wywołać raport pokazujący historię dokumentu w obiegu, należy:

W oknie Wpływ dokumentów podświetlić odpowiedni dokument.

Z menu Raporty wybrać opcję Historia dokumentu w obiegu.

W oknie Parametry raportu wyświetlą się operacje wykonywane na dokumencie.

Historia dokumentu
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Definiowanie automatycznego przekazywania dokumentów w obiegu

Kartoteka  umożliwia  zdefiniowanie  reguł  opisujących  działanie  mechanizmu  automatycznego  przekazywania
dokumentów w  obiegu  (np.  do  innego  operatora,  wysłanie  e-maila  z  powiadomieniem).  Użytkownik  samodzielnie
może  zdefiniować,  które  dokumenty  i  przy  jakich  warunkach  mają  zostać  automatycznie  przekazane  do  innych
operatorów albo mają zostać automatycznie wysłane powiadomienia o konieczności obsłużenia danego dokumentu w
obiegu (np. przypomnienie dzień przed terminem i przekazanie do zastępcy w terminie realizacji).

Definiowanie automatycznego przkazywania dokumentów w obiegu

Wykaz funkcji kartoteki:

Dane   Dodaj  -  umożliwia  otwarcie  okna  Dodanie  definicji  automatycznego  przekazywania  dokumentów  w
obiegu.

Wyświetl - umożliwia wyświetlenie szczegółów wybranej definicji.

Dane  Otwórz - umożliwia wyświetlenie szczegółów wybranej definicji z możliwością edycji.

Dane  Usuń - umożliwia usunięcie zaznaczonej definicji.

W  systemie  istnieje  parametr  konfiguracyjny  GodzAutoPrzekDok  określający  częstotliwość  sprawdzeń  dla
wprowadzonych definicji:

Parametr GodzAutoPrzekDok

Dodanie/Poprawienie definicji automatycznego przekazywania dokumentów w obiegu

Aby dodać/poprawić definicję automatycznego przekazywania dokumentów w obiegu, należy:

Na  ekranie  Definiowanie  automatycznego  przekazywania  dokumetów  w  obiegu  wybrać  opcję  Dane  ›
Dodaj (lub Popraw).
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Dodanie definicji automatycznego przekazywania dokumentów w obiegu - Dane podstawowe

W wyświetlonym oknie uzupełnić pola:

L.p. - służy do ustalenia kolejności w jakiej definicje maja być przetwarzane.

Aktywna - określa, czy dana definicja jest aktywna.

Lista kategorii dok.  - umożliwia utworzenie listy kategorii dokumentów, dla których definicja będzie
wykonywana.

Lista kategorii  dok.  pomijanych  -  dla  wybranych  w  tym  polu  kategorii  dokumentów  definicja  nie
będzie wykonywana.

Lista  typów  dok.  -  umożliwia  utworzenie  listy  typów  dokumentów,  dla  których  definicja  będzie
wykonywana.

Lista typów dok. pomijanych - dla wybranych  w tym  polu  typów dokumentów definicja  nie będzie
wykonywana.

Lista statusów w obiegu - statusy zdefiniowane w obiegu dokumentów, dla których definicja ma być
wykonywana.

Lista  statusów  pomijanych  -  statusy  zdefiniowane  w  obiegu,  dla  których  definicja  nie  będzie
wykonywana.

Opis - opis definicji.

Przejść na zakładkę Pozycje. Wcisnąć ikonę Dodaj pozycję.
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Dodanie pozycji definicji

Wybrać pożądane atrybuty pozycji:

Lb.  godzin  od  terminu  -  liczba  godzin  od  terminu  zadania  (liczby  ujemne oznaczają  godziny  przed
terminem, 0 - oznacza dokładny termin zadania).

Wyślij  komunikat  do  -  umożliwia  wybranie  operatora,  do  którego  zostanie  wysłany  kommunikat.
Można wpisać operatora oraz inny dowolny tekst.

Wyślij mail do - umożliwia wybranie operatora,  do  którego  zostanie wysłana  wiadomość  email  lub
wprowadzenie bezpośrednio w polu adresu email.

Przypisz dokument do - umożliwia wybór operatora, do którego zostanie przypisany dokument.

Ustaw status w obiegu - umożliwia wpisanie numeru statusu, jaki ma zostać ustawiony.

Aktywna - znacznik określa, czy pozycja definicji jest aktywna.

Dodanie pozycji c.d.

Zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem Akceptuj.

Realizacja raportów

W systemie Quatra Max dostępne są zasadniczo dwa mechanizmy definiowania raportów:

o Definiowane  Raporty  -  mechanizm  ogólny  pozwalający  realizować  szeroką  gamę  raportów  za
pomocą języka formuł

o Generator  Raportów  -  mechanizm  ogólny,  pozwalający  na  definiowanie  raportów  za  pomocą
mechanizmów ekranowych, bez konieczności kodowania struktury raportu w języku formuł

Dodatkowo  istnieje trzeci  mechanizm  służący  do  definiowania  grupy  dokumentów  kadrowych,  który  przewiduje
wykorzystanie zewnętrznego narzędzia Report Designer. Ten sposób tworzenia raportów nie będzie opisywany w tym
dokumencie.

Mechanizm Definiowane Raporty

W systemie Quatra Max dokumenty i raporty można realizować za pomocą mechanizmu definiowanych  raportów.
Definiowane raporty tworzy się za pomocą języka formuł. Mogą one przyjmować dowolną formę ograniczoną jedynie
istniejącymi  funkcjami.  Definiowany  raport  po  wygenerowaniu  może  zawierać  dane  tekstowe,  tabele,  grafikę
i wykresy.  Wszystkie  te  podstawowe  składniki  raportu  można  modelować  zmieniając  ich  wygląd,  krój  czcionki,
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wielkość,  kolor,  tło.  Definiowane  raporty  umożliwiają  drukowanie  logo  firmy  na  raporcie,  zdefiniowanie
dedykowanego nagłówka oraz stopki.

Aby zdefiniować raport, należy:

Wybrać  pozycję  menu  systemowego  o nazwie  Definiowane  grupy  raportów  (Personel).  Po  wybraniu  tej
pozycji otwiera się okno Definiowane grupy raportów. 

 Definiowane grupy raportów

Grupy raportów służą do umownego podziału raportów np. na: płacowe, kadrowe itp.  Można  założyć  nową grupę
lub skorzystać z istniejącej. 

Aby założyć nową grupę raportów, należy: 

Wybrać  z menu  Dane  ->  Dodaj  po  czym  pokaże  się  okno  Dodawanie  grupy  definiowanych  raportów,
w którym należy wpisać nazwę grupy.

 Okno dodawania grupy raportów

Aby wyświetlić listę raportów w grupie, należy:

Dwukrotnie  kliknąć  na  wybraną  grupę  raportów  w oknie  Definiowane  grupy  raportów  (Personel),  co
spowoduje wybranie tej grupy. Po wykonaniu tej operacji pojawi się okno Definiowanie raportów.
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Okno definiowanych raportów

Aby założyć nowy raport w wybranej grupie raportów, należy:

Wybrać  opcję  z menu  Dane  ->  Dodaj  (lub  skorzystać  z ikony  Dodaj),  po  czym  pokaże  się  okno  Dodanie
definiowanego raportu, w którym należy wpisać nazwę i symbol raportu.

Okno zakładania nowego raportu

Aby edytować istniejący raport, należy:

Wybrać opcję z menu Operacje -> Edytuj definicję raportu.

Ważne! Nie można edytować definicji wbudowanej.
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Okno edycji raportu

W oknie edycji raportu definiowanego działa podpowiedź kontekstowa dostępna  po  wciśnięciu  sekwencji  klawiszy
Ctrl+J.

Okno pomocy kontekstowej

Zdefiniować raport posługując się językiem formuł.

Mechanizm Generator Raportów

Generator  raportów  jest  narzędziem  pozwalającym  na  własnoręczne  wykonywanie  raportów  o dowolnej
konfiguracji nawet niezaawansowanym użytkownikom. Narzędzie to daje możliwość konsolidacji  danych  dostępnych
w określonych  grupach  będących  odwzorowaniem  pól  danych  znajdujących  się  w kartotece  osobowej.  Warunki
selekcji danych, agregacje i sortowania pozwalają na stworzenie raportu odpowiadającego wymaganiom użytkownika.

Aby uruchomić generator raportów, należy:

Wybrać  opcję menu  systemowego  o nazwie  Generator  raportów,  po  czym  pokazuje  się  okno  Generatora
raportów.
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Okno generatora raportów

Istnieją  uprawnienia  do  wykonywania  raportów  utworzonych  przy  pomocy  generatora  raportów.  Nadanie
poszczególnych uprawnień pozwala na:

wykonywanie raportów wzorcowych przez operatora (OG_GenRapWz_WYK),

wykonywanie raportów utworzonych przez dowolnego operatora (OG_GenRap_WYK),

wykonywanie raportów utworzonych przez operatora wprowadzającego (OG_GenRap_OPER_WPROW_ WYK),

przeglądanie  raportów  innych  operatorów  niż  operator  wprowadzający  (OG_GenRap_PRZ).  Brak  uprawnienia
OG_GenRap_PRZ spowoduje, że operator będzie miał dostęp tylko do raportów wprowadzonych przez siebie oraz
do raportów wzorcowych.

Uwaga! W oknie Generatora raportów widnieje opcja „Raporty wzorcowe pozostałych operatorów”. Jeśli jest
zaznaczona, widoczne są raporty zdefiniowane przez wszystkich operatorów. Natomiast jeśli jest odznaczona, widać
tylko raporty wprowadzone przez zalogowanego operatora.

Uwaga! W systemie istnieje uprawnienie o symbolu „OG_GenRap_OPER_WPROW_MDF” umożliwiające
modyfikowanie raportu w Generatorze raportów tylko przez operatora, który dodał dany raport.

Aby wygenerować istniejący raport, należy:

Wybrać raport z okna Generatora raportów.

Nacisnąć przycisk Generuj, po czym pokazuje się okno oczekiwania bądź okno parametrów.

Aby stworzyć nowy raport, należy:

Nacisnąć przycisk Dodaj w oknie Generatora raportów, po czym otworzy się okno definiowania raportu.

Wypełnić dane:



1136 Realizacja raportów

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Okno definiowania raportu – zakładka Kolumny

Wpisać nazwę raportu

Wybrać perspektywę (pracownik na stanowisku, pracownik, umowy cywilno-prawne, współpracownik)

Ustalić styl wydruku (w pionie / w poziomie).

W sekcji Grupy należy wybrać odpowiednią grupę.

W sekcji Kolumny  należy  wybrać  właściwe kolumny  do  raportu.  Lista  danych  grup  zawiera  dane z zakładek
Kartoteki osobowej. Przełącznik przy wybranych kolumnach oznacza, czy dana kolumna będzie widoczna na
wydruku.  Przycisk  Alias  umożliwia  nadania  kolumnie  dowolnej  nazwy  -  takiej,  jaka  ma  być  widoczna  na
raporcie. Przycisk Agregat umożliwia grupowanie kolumn - zamiast kilku, wyświetla jedną wartość, zależną od
rodzaju agregatu. 

Przejść do zakładki Warunki selekcji danych.
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Okno definiowania raportu – zakładka Warunki selekcji danych

W  zakładce  Warunki  selekcji  danych  w pierwszej  liście  rozwijanej  należy  wybrać  kolumnę.  Kwadratowy
przełącznik  oznacza,  czy  wartość  wpisywana  jest  bezpośrednio  do  raportu,  czy  też  jest  zmienną,  której
wartość jest ustalana przy każdorazowym wykonaniu raportu.

Następnie należy wybrać rodzaj relacji pomiędzy wybraną kolumną a wartością (lub zmienną).

W następne pole należy wpisać wartość (lub nazwę zmiennej).

Dla różnych typów danych to pole wygląda inaczej. Dla daty jest to pole data, dla typu logicznego  -  przełącznik
prawda/fałsz, dla typów liczbowych - pole tekstowe z możliwością wpisywania tylko liczb, a dla typu znakowego -
zwykłe  pole  tekstowe.  Jeżeli  tekst  przekroczy  128  znaków  lub  w  przypadku  zmiennej  30  znaków,  system
uniemożliwi  zapis  raportu  i  wygeneruje  stosowny  komunikat.  Niektóre  kolumny  tekstowe  są  słownikowane  –
wówczas  nie  można  wpisać  wartości  bezpośrednio,  tylko  należy  ją  wybrać  ze  słownika.  Dla  zwykłych  kolumn
tekstowych można stosować znak specjalny: "%". Zastępuje on dowolny ciąg znaków. Jeżeli jest użyty, to operator
w zapytaniu do bazy zmienia się ze zwykłej relacji na operator 'LIKE' (jeżeli był wybrany operator "=") lub 'NOT LIKE'
(dla  pozostałych  operatorów).  Jeżeli  pole  wartość  (dla  typów:  znakowego,  liczbowych  i daty)  nie  zostanie
wypełnione, to operator relacji zmieni się w zapytaniu  na  'IS  NULL'  (jeżeli  był  wybrany  operator  "=")  lub  'IS  NOT
NULL'  (dla  pozostałych  operatorów).  W ostatniej  liście  rozwijanej  wybiera  się  sposób  łączenia  warunków  ("i",
"lub").  W razie  wybrania  agregatów,  osobno  można  ustalić  warunki  selekcji  dla  poszczególnych  elementów
składowych agregatu, jak i dla wartości agregatu. Można np. wybrać sumę określonych  składników większych  niż
10, a cała suma ma być większa od 100. Stałe filtry są założone na każdą perspektywę (pracownik na stanowisku,
pracownik,  umowy  cywilno-prawne,  współpracownik).  Takie  rozwiązanie  umożliwia  wybór  jednej  z możliwości
filtrowania  dla  całej  perspektywy,  dzięki  czemu  nie  trzeba  definiować  typowych  warunków  selekcji  dla  danej
perspektywy.

Przejść do zakładki Kryterium grupowania.
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Okno definiowania raportu – zakładka Kryterium grupowania

W  zakładce  Kryterium  grupowania  należy  określić  kolumny,  według  których  dane  będą  posortowane.
Przełącznik przy kolumnach wybranych do sortowania oznacza, czy dane będą sortowane rosnąco (włączony)
czy malejąco(wyłączony).

Przejść do zakładki Filtry i wybrać ustawienia filtru.
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 Okno definiowania raportu – zakładka Filtry

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Aby poprawić istniejący raport, należy:

Wcisnąć przycisk Popraw. 

Po pokazaniu się okna Edycja raportu należy poprawić jego definicję.

Istnieje również możliwość wykonywania raportu w stylu wolnym,  wymaga  to  jednak  od  użytkownika  znajomości
języka zapytań SQL i zaleca się to jedynie zaawansowanym użytkownikom. 

Aby stworzyć nowy raport w stylu wolnym, należy:

W oknie definiowania raportu zaznaczyć checkbox przy opcji styl wolny, po czym ukaże się okno definiowania
raportu w stylu wolnym.
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Okno definiowania raportu w stylu wolnym

Zdefiniować raport posługując się językiem zapytań SQL.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Aby usunąć istniejący raport, należy:

Zaznaczyć raport, który ma zostać usunięty w oknie Generatora raportów.

Nacisnąć przycisk Usuń.

Aby wprowadzić ustawienia raportu, należy na zakładce Ustawienia zaznaczyć pożądane opcje.
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Nowy raport - Ustawienia

Uwaga! Parametr konfiguracyjny "KonfigGeneratorRaportow" steruje ustawianiem czcionki komórek tabelki w
raportach budowanych w generatorze raportów.

Generowanie raportu

Aby wygenerować raport, należy:

Opcjonalnie wybrać rekord kartoteki, której raport ma dotyczyć.

Z menu Raporty wybrać odpowiedni raport.

Opcjonalnie podać wymagane parametry w celu zawężenia zakresu danych i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Czekać, aż system wygeneruje podgląd wydruku raportu.

Wybrać sposób dystrybucji raportu.
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Wydruk raportu na drukarce

Aby wydrukować raport na drukarce, należy:

Wcisnąć ikonę drukarki. Pokaże się standardowe okno drukowania Windows:

Drukowanie na drukarce

Wydruk raportu do pliku

Aby wydrukować raport do pliku, należy:

Po wygenerowaniu raportu wcisnąć ikonę dyskietki. Pokaże się okno wydruku do pliku:

Drukowanie do pliku

Wybrać ścieżkę do zapisania raportu.

Z listy Typy plików - wybrać rozszerzenie pliku, np. rtf, pdf, html, csv, xls.

W polu Nazwa pliku wpisać nazwę raportu.

Nacisnąć przycisk Zapisz.
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Wydruk raportu do pliku Excela

W  przypadku  wyboru  typu  pliku  z  rozszerzeniem  *.xls,  na  podglądzie  wydruku  raportu  pojawi  się  okno
parametryzacji ustawień zapisu do formatu xls.

Podgląd wydruku raportu z oknem ustawień zapisu do formatu xls

Aby sparametryzować ustawienia zapisu raportu do formatu xls, należy:

Wypełnić / zaznaczyć następujące pola:

o format (wersja): - wybór z listy rozwijalnej,,

o czy zapisywać tylko tabele,

o czy dodawać nagłówek,

o czy dodawać stopkę,

o czy konwertować wartości logiczne,

o czy dzielić na arkusze.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Uwaga! Aby możliwa była parametryzacja ustawień zapisu do formatu xls, w parametrach konfiguracyjnych
aplikacji należy ustawić parametr UstawieniaZapisuDrkDoPlk.
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Wysłanie raportu pocztą elektroniczną

Aby wysłać raport mailem jako załącznik, należy:

Po wygenerowaniu raportu wcisnąć ikonę koperty. Pokaże się okno wysyłania wydruku:

Wysyłanie raportu mailem

W polu Adres e-mail odbiorcy wpisać adres odbiorcy raportu.

Z listy Rodzaj załącznika wybrać format pliku raportu.

W polu Nazwa załącznika wpisać nazwę raportu.

W polu Treść opcjonalnie wpisać treść maila.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Kontrola uprawnień do wykonania raportu

Aby  kontrolować  uprawnienia  do  uruchomienia  raportu,  należy  na  oknie dodania/poprawienia  raportu  zaznaczyć
znacznik  "Kontrola  uprawnień  do  wykonania  raportu"  (w  takiej  sytuacji  obowiązkowe  jest  podanie,  jeśli  nie  było,
symbolu raportu). 
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Kontrola uprawnień do wykonania raportu

Uwaga! Aby operator mógł zmieniać znacznik kontroli uprawnień do raportu musi mieć nadane uprawnienie
OGOLNE_DefRap_Upr.

Po  zaznaczeniu  znacznika  pojawi  się  w  wykazie  uprawnień  do  funkcji  pozycja  określona  jako
SYMBOLMODUŁU_DefRap_SYMBOLRAPORTU.

Po włączeniu tej opcji każdorazowe uruchomienie danego raportu  (z  każdej  opcji  systemowej,  także w kolejce czy
terminarzu raportów) będzie sprawdzało, czy operator ma uprawnienie do wykonania raportu i jeśli nie ma, to system
odmówi wykonania raportu.

Terminarz operacji

System umożliwia zdefiniowanie automatycznych operacji, powiadomień przesyłanych do operatora lub adresata e-
mail.  

Aby  dodać do terminarza  wykonanie operacji  np.  w postać  wysyłania  cotygodniowych  raportów o  ważności  badań
lekarskich pracowników należy:

Uruchomić kartotekę Terminarz operacji i wybrać ikonę Dodaj.

Terminarz operacji - dodanie operacji

Wybrać  raport,  który  ma  sie  wykonać  automatycznie.  W  tym  celu  kliknąć  ikonę  słownika  w  polu  Nazwa
raportu.
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Wybór raportu do automatycznego wykonania

Scenariusze ERP Personel

Scenariusze ERP Kadry

K01 Logowanie

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K01_Logowanie Logowanie  do  systemu  użytkownika  z  uprawnieniami
pracownika kadr

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Zalogowanie do systemu na użytkownika z uprawnieniami pracownika kadr.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

5 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi przypisano jednostkę organizacyjną. Operator posiada odpowiednie uprawnienia
do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia.

Operator posiada odpowiednie uprawnienia pracownika kadr.
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Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

1.

Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej. Warunki wejściowe

spełnione.

2. Należy wpisać nazwę operatora i hasło w odpowiednie pola.

Uzupełnione pola Operator
oraz Hasło

3. Następnie nacisnąć przycisk Akceptuj. W przypadku, gdy operator
ma przypisaną więcej niż 1
jednostkę organizacyjną i/lub
więcej niż 1 grupę
uprawnień, wyświetlenie
okna Wybór grupy.

W pozostałych przypadkach -
wyświetlenie ekranu
głównego aplikacji.

4. W oknie Wybór grupy należy wybrać odpowiednią jednostkę i/lub grupę i nacisnąć przycisk
Wybierz.

Wyświetlenie ekranu
głównego aplikacji.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

5. Można rozpocząć pracę w aplikacji.

Pojawienie się menu.
Pojawienie się identyfikatora
oraz imienia i nazwiska
zalogowanego operatora w
nagłówku okna.
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K02 Filtrowanie kartoteki pracowników

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K02_Filtrowanie_kartoteki_pracowni
kow

Filtrowanie kartoteki pracowników

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Wyświetlenie w kartotece pracowników tylko pracowników spełniających kryteria filtrowania.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

5 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia  do  jednostki  organizacyjnej  i  struktury  zatrudnienia.  Operator  zalogowany  do
jednostki.

Grupa  operatorów, do  której  operator  został  przypisany, posiada  uprawnienia  do  kartoteki
pracowników.

W kartotece  pracowników  znajduje  się  kilku  pracowników,  co  najmniej  jeden  ze  stopniem
niepełnosprawności.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik

oczekiwany

1.
Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej.

Warunki

wejściowe

spełnione.

2.

Z głównego menu aplikacji wybrać Personel  Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie
kartoteki
pracowników.

3.

W kartotece pracowników wcisnąć ikonę Filtrowanie wg.

Wyświetlenie
okna Kartoteka
pracowników -
filtrowanie
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Lp. Czynności do wykonania Wynik

oczekiwany

4.

Aby wyfiltrować zatrudnionych  pracowników,  których  nazwiska  zaczynają  się na  literę T
należy zaznaczyć parametr Nazwisko i w uaktywnionym polu wpisać T% (znak % zastępuje
dowolny ciąg znaków) i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Wyświetlenie
pracowników
spełniających
zadane kryteria
filtrowania

5.

Aby usunąć filtrowanie należy ponownie kliknąć ikonę Filtrowanie wg.  

Wyświetlenie
okna Kartoteka
pracowników -
filtrowanie

6.
W  prawym  dolnym  rogu  kliknąć  ikonę  Odznacz  ustawienia  filtru,  następnie  wybrać
przycisk Akceptuj.

Usunięcie
filtrowania.
Wyświetlenie
pełnej listy
zatrudnionych
pracowników.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik

oczekiwany

7.

Zapamiętanie filtrowania do późniejszego wykorzystania.

Kliknąć ikonę Filtrowanie wg, ustawić parametry wyszukiwania, w prawym  dolnym  rogu
okna wybrać ikonę Zapisz ustawienia filtru. 

Wyświetlenie
okna zapis
zestawu filtra

8.
Wpisać  nazwę  zestawu  i  kliknąć  Akceptuj.  Kliknąć  Anuluj,  aby  zamknąć  okno  z
parametrami filtra bez stosowania zapisanego zestawu.

Zapisanie
zestawu
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Lp. Czynności do wykonania Wynik

oczekiwany

9.

Zastosowanie zapisanego zestawu.

Kliknąć ikonę Filtrowanie wg

W  polu  Zestaw  wybrać  nazwę  zestawu,  który  został  zapisany  w  punkcie  8  i  kliknąć
Akceptuj.

Zastosowanie
filtra z zestawu
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K03 Zatrudnienie pracownika

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K03_Zatrudnienie Zatrudnienie pracownika jednostki

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Kadry 3.04.01.000

Cel scenariusza

Zatrudnienie pracownika administracyjnego jednostki i założenie kartoteki osobowej.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

20 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia  do  jednostki  organizacyjnej  i  struktury  zatrudnienia.  Operator  zalogowany  do
jednostki.

Grupa  operatorów,  do  której  operator  został  przypisany,  posiada  uprawnienia  do
zatrudniania pracowników.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

1. Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej.
Warunki
wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel ›  Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie
kartoteki
pracowników

3.

W kartotece pracowników, w menu Operacje wybrać polecenie Zatrudnienie.

Wyświetlenie
pierwszego
kroku kreatora 
Zatrudnienie
pracownika.

4. Wpisać nazwisko, imię oraz PESEL zatrudnianej osoby.
Wprowadzone
dane osoby.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

5. Wcisnąć przycisk Dalej.

Wyświetlenie
kolejnego  kroku
kreatora 
Zatrudnienie
pracownika –
Dane
personalne.

6.

Wprowadzić pozostałe dane personalne zatrudnianej osoby i wcisnąć przycisk Dalej.

Wyświetlenie
kolejnego  kroku
kreatora 
Zatrudnienie
pracownika –
Stałe składniki
umowy.

7. Wprowadzić dane umowy i wcisnąć przycisk Dalej.

Wyświetlenie
kolejnego  kroku
kreatora 
Zatrudnienie
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

pracownika –
Stałe składniki
umowy.

8.

W celu określenia stałych składników umowy należy wcisnąć przycisk Dodaj.

Uaktywnienie
pól
umożliwiających
wprowadzenie
składnika
stałego umowy.

9. W polu Nazwa składnika kliknąć ikonę słownika , zaznaczyć składnik i kliknąć przycisk
Wybierz.

Wybór
składnika
stałego umowy
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

10.

Wypełnić daty obowiązywania (opcjonalnie) oraz Wartość i  wcisnąć przycisk Akceptuj.

W przypadku konieczności dodania kolejnego składnika umowy należy powtórzyć kroki
scenariusza 8-9. 

Pojawienie się w
tabeli stałych
składników
umowy
dodanego
składnika.

11. Wcisnąć przycisk Dalej.

Wyświetlenie
kolejnego  kroku
kreatora 
Zatrudnienie
pracownika –
Oświadczenia.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

12.

Zaznaczyć złożone oświadczenia i wcisnąć przycisk Dalej.

Wyświetlenie
kolejnego  kroku
kreatora 
Zatrudnienie
pracownika –
Dane
urzędowe.

13. Wprowadzić wymagane dane urzędowe i wcisnąć przycisk Dalej.

Wyświetlenie
kolejnego  kroku
kreatora 
Zatrudnienie
pracownika –
Dane ZUS.
Wyświetlenie
okna
komunikatu.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

14.

Wcisnąć przycisk Tak.

Data
rozpoczęcia
pracy zostanie
przyjęta jako
data
ubezpieczenia
do
odpowiednich
ubezpieczeń
ZUS.

15.
Wprowadzić pozostałe dane ZUS i wcisnąć przycisk Dalej.
Kod tytułu ubezpieczenia oraz kod NFZ – będą potrzebne do poprawnego wygenerowania
deklaracji zgłoszeniowej ZUA.

Wyświetlenie
kolejnego kroku
kreatora 
Zatrudnienie
pracownika –
Wykształcenie.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

16.

Wprowadzić dane dot. wykształcenia osoby i wcisnąć przycisk Dalej.
Dane wprowadzone na tym oknie są potrzebne do naliczenia odpowiedniego stażu do
urlopu.

Wyświetlenie
kolejnego kroku
kreatora 
Zatrudnienie
pracownika –
Adresy.

17. W celu określenia adresu należy wcisnąć przycisk Dodaj.

Uaktywnienie
pól
umożliwiających
wprowadzenie
adresu
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

18.

Wypełnić aktywne pola, wcisnąć przycisk Akceptuj, a następnie Domyślny.

Pojawienie się w
tabeli Adresy
wprowadzonego
adresu jako
adres domyślny
(Zaznaczenie
pola Czy
domyślny w
tabeli Adresy).

19. Wcisnąć przycisk Dalej.

Wyświetlenie
kolejnego kroku
kreatora 
Zatrudnienie
pracownika –
Kontakty.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

20.

Wypełnić aktywne pola i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Pojawienie się
wprowadzonych
danych
kontaktowych w
tabeli Kontakty.

21. Wcisnąć przycisk Zakończ.

Zamknięcie
kreatora.
Pojawienie się
danych
zatrudnianej
osoby na liście
osób
w kartotece
pracowników.

22. Zatrudniona osoba w kartotece pracowników.



1165Scenariusze ERP Personel

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany
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K04 Drukowanie umowy o pracę

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K04
Drukowanie_umowy_o_prace 

Drukowanie umowy o pracę

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Wydrukowanie umowy o pracę.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

5 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Zrealizowany scenariusz K03 Zatrudnienie.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania
Wynik
oczekiwany

1. Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej.
Warunki
wejściowe
spełnione.

2.

Z głównego menu aplikacji wybrać Personel  Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie
kartoteki
pracowników

3.

W kartotece pracowników wskazać pracownika, a następnie wybrać z menu Raporty 

Dokumenty  Umowa o pracę

Wyświetlenie
okna z
parametrami.

4.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Wyświetlenie
podglądu
wydruku
dokumentu
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Lp. Czynności do wykonania
Wynik
oczekiwany

5.

Wcisnąć przycisk Drukuj.

Wyświetlenie
okna
systemowego
Drukowanie
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Lp. Czynności do wykonania
Wynik
oczekiwany

6.
Ustawić parametry wydruku, a następnie wcisnąć przycisk OK. Wydrukowan

ie umowy o
pracę.
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K05 Anulowanie zatrudnienia pracownika

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K05_Anulowanie_zatrudnienia Anulowanie zatrudnienia pracownika

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Anulowanie zatrudnienia pracownika.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia. Operator zalogowany do
jednostki.

Grupa  operatorów,  do  której  operator  został  przypisany,  posiada  uprawnienia  do
zatrudniania i anulowania zatrudniania pracowników.

Zatrudniony co najmniej jeden pracownik.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

1. Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej.
Warunki
wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie
kartoteki
pracowników

3.
W kartotece pracowników podświetlić wybranego pracownika i z menu Operacje wybrać
polecenie Anulowanie zatrudnienia.

Wyświetlenie
okna z
pytaniem: czy
chcesz
anulować
zatrudnienie z
…? Bądź
komunikatem
odmowy
operacji
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

4.

Jeśli wcześniej dla pracownika wykonano przeszeregowanie system zgłosi się komunikatem
odmowy wykonania operacji

Jeśli pracownik nie miał wcześniej wykonanego przeszeregowania pojawi się okno z 
zapytaniem.

Należy wówczas kliknąć Tak.

Zamknięcie
okna z
pytaniem.
Wyświetlenie
okna
komunikatu

5.

W przypadku, gdy dla pracownika zrejestrowano absencję, rozliczono na liście płac, itp.
system odmówi wykonania anulowania zatrudnienia i na ekranie pojawi się komunikat:

Komunikat
odmowy
wykonania
operacji, gdy
pracownikowi
zarejestrowan
o np. absencję

6. Nacisnąć przycisk Tak.
Wyświetlenie
okna z
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

komunikatem.
Osoba
zniknęła z
kartoteki
pracowników.
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K06 Przeszeregowanie

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K06_Przeszeregowanie Zmiana warunków umowy

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Przeszeregowanie pracownika.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

15 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia. Operator zalogowany do
jednostki.

Grupa  operatorów,  do  której  operator  został  przypisany,  posiada  uprawnienia  do
przeszeregowania pracowników.

Zatrudniony co najmniej jeden pracownik, nie później niż z datą wczorajszą.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

1. Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej.
Warunki wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie
kartoteki
pracowników

3.

W kartotece pracowników podświetlić wybranego pracownika i  z  menu  Operacje  wybrać
polecenie Przeszeregowanie.

Wyświetlenie  okna
Przeszeregowanie
z  dwiema
zakładkami:
Umowa  o  pracę,
Stałe  składniki
umowy.
Wstawienie  do
pola  Data
przeszeregowania
bieżącej daty.

4.
Na  zakładce  Umowa  o  pracę  zmienić  wartość  pola  Wymiar  etatu.  Sprawdzić,  czy  data
przeszeregowania jest zgodna z datą, z którą zmieniamy warunki pracownikowi.

Zmiana  wymiaru
etatu.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

5. Przejść na zakładkę Stałe składniki umowy.
Wyświetlenie
zakładki:  Stałe
składniki umowy.

6.

W celu dodania składnika umowy wcisnąć przycisk Dodaj.

Uaktywnienie  się
pól
umożliwiających
dodanie składnika.

7.

Dodać  składnik  wybierając  go  ze  słownika  i  wprowadzić  datę  obowiązywania  od  (datę
przeszeregowania) składnika oraz wartość składnika. Wcisnąć przycisk Akceptuj.

W  przypadku
dodania  składnika
widniejącego już na
liście  składników
wyświetlone
zostanie  okno
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

komunikatu  z
pytaniem  o
zakończenie okresu
obowiązywania
poprzedniego
składnika.

8.

Wcisnąć przycisk Tak. Zamknięcie  okna
komunikatu.
Dodanie  składnika
do tabeli Aktualne.
Zakończenie
okresu
obowiązywania
starego składnika

9.

Aby wyświetlić wszystkie składniki, odznaczyć checkbox Tylko aktualne. Wyświetlenie
wszystkich
składników stałych,
w  tym
nieaktualnych

10. Wcisnąć przycisk Akceptuj. Zamknięcie  okna
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

Przeszeregowanie.
 Zapisanie zmian  w
zakładce  Przebieg
zatrudnienia  w
kartotece
pracownika.

11.

Otworzyć  umowę  o  pracę   przeszeregowanego  pracownika  wybierając  ikonę  Umowa  o
pracę.

Wyświetlenie  okna
Umowa o pracę.

12.

Wybrać zakładkę Przebieg zatr.

Wyświetlenie
informacji  na
temat  poprzednich
warunków
zatrudnienia
pracownika.
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K07 Przeszeregowanie w przyszłości

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K07_Przeszeregowanie_w_przyszlos
ci

Przeszeregowanie pracownika w przyszłości

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Przeszeregowanie pracownika w przyszłości

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

10 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia  do  jednostki  organizacyjnej  i  struktury  zatrudnienia.  Operator  zalogowany  do
jednostki.

Grupa  operatorów,  do  której  operator  został  przypisany,  posiada  uprawnienia  do
przeszeregowania pracowników.

Zatrudniony co najmniej jeden pracownik, nie później niż z datą wczorajszą.

Ustawiony  parametr  konfiguracyjny  KonfigPrzeszeregowania  modułu  Kadry:  pytanie  przy
każdym przeszeregowaniu.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

1. Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej.
Warunki wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie
kartoteki
pracowników

3.

W  kartotece  pracowników  podświetlić  wybranego  pracownika  i  z  menu  Operacje
wybrać polecenie Przeszeregowanie.

Wyświetlenie okna 
Przeszeregowanie.

4. Na zakładce Umowa o pracę zmienić stanowisko oraz wymiar etatu. 
Zmiana warunków
pracy: stanowiska i
etatu.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

5.

W polu Data przeszeregowania za pomocą kalendarza wybrać datę = data bieżąca + 2
tygodnie.

Ustawienie daty
przeszeregowania w
przyszłości.

6. Wcisnąć przycisk Akceptuj.
Wyświetlenie okna z
komunikatem.

7.

Wybrać opcję Tak.

Zamknięcie  okna
Przeszeregowanie.
Zapisanie zmian na 
zakładce Przebieg
zatrudnienia w
kartotece pracownika.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

8.

Otworzyć umowę o pracę  przeszeregowanego pracownika wybierając ikonę Umowa o
pracę.

Wyświetlenie okna 
Umowa o pracę.

9.

Wybrać zakładkę Przebieg zatr.

Kolorem niebieskim
oznaczone
przeszeregowanie w
przyszłości
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K08 Przeszeregowanie grupy pracowników

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K08_Przeszeregowanie_grupy_p
racownikow

Zmiana warunków umowy dla grupy pracowników

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Przeszeregowanie grupy pracowników..

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

10 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia. Operator zalogowany do
jednostki.

Grupa  operatorów,  do  której  operator  został  przypisany,  posiada  uprawnienia  do
przeszeregowania pracowników.

W kartotece pracowników widnieje co najmniej trzech pracowników.

Ustawiony parametr  konfiguracyjny  KonfigPrzeszeregowania  modułu  Kadry:  pytanie  przy
każdym przeszeregowaniu.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

1. Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej.
Warunki  wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie
kartoteki
pracowników

3.

W kartotece pracowników podświetlić kilku wybranych pracowników i z menu Operacje
wybrać polecenie Przeszeregowanie grupy pracowników.

Wyświetlenie  okna
Przeszeregowanie
grupy
pracowników.

4. Opcjonalnie na zakładce Zmiany w umowie o pracę wypełnić niezbędne dane umowy.
Wypełnione  dane
na  zakładce  Zmiany
w umowie o pracę.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

5.

Wybrać  z  kalendarza  datę przeszeregowania.  Data  przeszeregowania  z  tej  zakładki  jest
automatycznie przenoszona na zakładkę Zmiany wartości składników stałych.

Zmieniona  data
przeszeregowania

6. Przejść na zakładkę Zmiany wartości składników stałych i wcisnąć przycisk Dodaj.
Odblokowanie  pól
dotyczących
składnika.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

7.

Wyświetlić słownik składników stałych poprzez naciśnięcie ikony słownika.

Wyświetlenie  okna
Tytuł  składnika
stałego

8. Wybrać składnik (np. płaca zasadnicza z umowy) i wcisnąć przycisk Wybierz.
Uzupełnienie  pola
„Tytuł  składnika
stałego”.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

9. Uzupełnić pole „Wartość”, a następnie wcisnąć przycisk Akceptuj.
Pojawienie  się  w
tabeli  dodanego
składnika

10.

Przejść  na  zakładkę  Etaty  do  przeszeregowania  i  zweryfikować  listę  etatów.  Wcisnąć
przycisk Akceptuj.

Wyświetlenie  okna
z  komunikatem,
jeśli  data
przeszeregowania
była  późniejsza  niż
data bieżąca

11.

Wybrać opcję Tak.

Zamknięcie  okna
Przeszeregowanie
grupy
pracowników.
Zapisanie  zmian  na
zakładce  Przebieg
zatrudnienia  w
kartotece
pracownika.
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K09 Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K09_Generowanie_zgloszen_ZUS Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

5 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi przypisano jednostkę organizacyjną. Operator posiada odpowiednie uprawnienia
do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia. Operator zalogowany do jednostki.

Wypełnione dane identyfikacyjne jednostki.

Grupa operatorów, do której operator został przypisany, posiada uprawnienia do generowania
dokumentów zgłoszeniowych ZUS.

W kartotece pracowników istnieje co najmniej jeden pracownik niezgłoszony do ZUS.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki, formuły, szablony, instrukcje, itp.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

1. Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej.
Warunki
wejściowe
spełnione.

2.

W  menu  głównym  aplikacji  wybrać  pozycję  Personel   Dokumenty  zgłoszeniowe
ubezpieczonych (ZUS).

Wyświetlenie
okna  Deklaracje
zgłoszeniowe  ZUS
z  listą
pracowników  do
zarejestrowania.

3.

Podświetlić odpowiedniego pracownika/pracowników na liście i kliknąć ikonę Generuj.
UWAGA: Aby zaznaczyć większą liczbę pracowników w kartotece, należy klikając myszką na
wierszach mieć wciśnięty klawisz CTRL. Wybrane wiersze zostaną podświetlone.

Wyświetlenie
okna
Generowanie
deklaracji
zgłoszeniowych

4.

W oknie generowania deklaracji wypełnić wymagane pola:

Zaznaczyć deklarację

Ustawić pole Aktualizuj status ZUS na Tak

Wprowadzić ścieżkę i nazwę do zapisu deklaracji w pliku.
Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Generowanie
deklaracji.
Wyświetlenie
okna  z  prośbą  o
zgodę  na  zapis
pliku  w  wybranej
lokalizacji.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

5.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.
Jeśli  podczas  generowania  deklaracji  system  napotka  na  błędy  (np.  brak  adresu
zamieszkania), wówczas na ekranie pojawi się komunikat. Kliknąć Tak, aby wyświetlić raport
z błędami.

Wybrana
deklaracja  została
wygenerowana  i
zapisana  w
formacie  XML  we
wskazanej
lokalizacji.
Osoba  zniknęła  z
widoku  osób  do
zarejestrowania.
Wyświetlenie
komunikatu  w
przypadku  błędów
generowania

6.

Wyświetlenie
raportu  z  błędami
oraz  komunikatu
o  niewykonaniu
operacji.
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K10 Rejestracja absencji

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K10_Rejestracja_absencji Rejestracja absencji

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Zarejestrowanie absencji pracownika.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

10 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia.

Grupa operatorów, do której operator został  przypisany, posiada  uprawnienia  do  edycji
pracownika.

W kartotece pracowników istnieje co najmniej jeden pracownik.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki, formuły, szablony, instrukcje, itp.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

1. Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej.
Warunki
wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać Personel Kartoteka pracowników.

Wyświetleni
e  okna
Kartoteka
pracowników
.

3.

W  kartotece  pracowników  zaznaczyć  odpowiedniego  pracownika,  a  następnie  wskazać  ikonę
Dyscyplina pracy.

Wyświetleni
e  okna
dotyczącego
dyscypliny
pracy
pracownika.

4. Nacisnąć przycisk Dodaj.

Wyświetleni
e  okna
Absencje:
dodawanie.



1193Scenariusze ERP Personel

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

5.

W polu Rodzaj absencji wybrać ze słownika rodzaj absencji i wcisnąć przycisk Wybierz.

Pobranie  ze
słownika
rodzaju
absencji.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

6.

Uzupełnić pozostałe pola i nacisnąć przycisk Akceptuj.

Pojawienie
się  dodanej
absencji  w
tabeli.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

7.



1196 Scenariusze ERP Personel

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

K11 Wprowadzanie historii pracy

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K11_Historia_pracy Historia pracy

Autor Data opracowania Wersja

Alicja Zając 2016-0-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Uzupełnienie historii pracy pracownika.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

15 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia. Operator zalogowany do
jednostki.

Grupa  operatorów,  do  której  operator  został  przypisany,  posiada  uprawnienia  do
zatrudniania pracowników.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

1. Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej.
Warunki
wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać Personel Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie
okna  Kartoteka
pracowników.

3.

Kliknąć dwukrotnie na pracowniku, którego dane będą edytowane.

Otwarcie
kartoteki
wybranego
pracownika

4. Wybrać podkartotekę Historia pracy.
Wyświetlenie
podkartoteki
Historia pracy
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

5.

W celu dodania nowej historii pracy kliknąć przycisk Dodaj zatr.

Uaktywnienie
pól  na
zakładkach,
Historii pracy.

6.
Wypełnić  pola  Nazwa  zakładu  pracy,  Stanowisko,  Zatrudniony  Od,  Zatrudniony  Do,
Sposób rozwiązania umowy, Flaga stażu. Po wypełnieniu pól system wyliczy okres pracy
we wprowadzonym zatrudnieniu.

Wypełnione
pola  zakładki
Zatrudnienie
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

7.

Jeśli  na  świadectwie  pracy  znajduje  się  informacja  o  urlopach  bezpłatnych,  wówczas
należy kliknąć zakładkę Zawieszenie/Kolizje, następnie wybrać przycisk Dodaj.

Uaktywnienie
pola  Rodzaj
przerwy.

8. Kliknąć ikonę słownika w polu Rodzaj przerwy.
Otwarcie
słownika  Rodzaj
przerwy
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

9.

Zaznaczyć pozycję URLOP BEZPŁATNY i kliknąć przycisk Wybierz.

Wypełnienie
pola  Rodzaj
przerwy.
Powrót  do
edycji  zakładki
Zawieszenie/
Kolizje

10. Wypełnić pola Data od, data do i kliknąć przycisk Akceptuj w oknie Zawieszenia/Kolizje.

Powrót  do
edycji
wprowadzanej
historii  pracy.
Na  liście
widoczna
wprowadzony
urlop bezpłatny.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

11.

Kliknąć zakładkę Etaty.

Wyświetlenie
zawartości
zakładki Etaty.

12.

Ponieważ pracownik, dla którego wprowadzono historię pracy był wcześniej zatrudniony,
na  zakładce  pojawiły  się  dwie  pozycje.  Wiersz  wytłuszczony  to  aktualne  zatrudnienie,
wiersz oznaczony na szaro to etat  zakończony.  Jeśli  wprowadzana  historia  ma dotyczyć
tylko 1  etatu,  należy  wygasić  haczyki,  dla  tych  umów,  których  ona  nie dotyczy.  Kliknąć
przycisk Akceptuj.

Zaakceptowanie
wprowadzanej
historii  pracy.
Historia
zostanie
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

wyświetlona  na
liście.

13.

Jeśli  system  wykryje  pokrywające  się   okresy  zatrudnienia  na  ekranie  pojawi  się  okno
Kolizje  okresów  zatrudnienia.  W  takim  przypadku  należy  w  kolumnie  Eliminować
zaznaczyć te pozycje, które nie maja być uwzględnione w stażu pracy i kliknąć Akceptuj.

Eliminacja
pokrywających
się  okresów
zatrudnienia.

14.
Kliknąć zakładkę Zatrudnienie. Na poniższym screenie widać, iż system  uwzględnił  urlop
bezpłatny jako Okres poza stażem.  Kliknąć zakładkę Staże pracy.

Wyświetlenie
zawartości
zakładki  Staż
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

Pracy.

15.

Sprawdzić aktualny staż pracy. Zamknąć kartotekę pracownika krzyżykiem.

Powrót  do
Kartoteki
Pracownika.
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K12 Anulowanie przeszeregowania pracownika

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K12_Anulowanie_przeszeregowania Anulowanie przeszeregowania pracownika

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Anulowanie przeszeregowania pracownika.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

5 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi przypisano jednostkę organizacyjną. Operator posiada odpowiednie uprawnienia do
jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia. Operator zalogowany do jednostki.

Grupa operatorów, do której operator został przypisany, posiada uprawnienia do
przeszeregowania pracowników.

Zatrudniony co najmniej jeden pracownik, który został przeszeregowany.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

1.
Spełnić  warunki  niezbędne  do  właściwego  przeprowadzenia  scenariusza.  Patrz
wyżej.

Warunki  wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel ›  Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie  kartoteki
pracowników.

3.

W kartotece pracowników podświetlić  wybranego  pracownika  i  z  menu  Operacje
wybrać polecenie Anulowanie przeszeregowania.

Wyświetlenie  okna  z
pytaniem:  czy  chcesz
anulować
przeszeregowanie?

4.

Nacisnąć przycisk Tak.

Wyświetlenie  okna
komunikatu:
przeszeregowanie zostało
anulowane.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

5 Nacisnąć przycisk OK.

Wyświetlenie  okna  z
komunikatem.  Zmiana
warunków  umowy  na
poprzednie  (przed
przeszeregowaniem).

6.
W  celu  sprawdzenia  aktualnych  warunków  umowy  pracownika,  w  kartotece
pracowników zaznaczyć  pracownika,  a  następnie nacisnąć  ikonę Wyświetl.  Z  listy
wybrać pozycję Umowa o pracę.
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K13 Zwolnienie pracownika

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

K13_Zwolnienie_pracownika Zwolnienie pracownika

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Zwolnienie pracownika.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

10 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi przypisano jednostkę organizacyjną. Operator posiada odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia. Operator zalogowany do
jednostki.

Grupa operatorów, do której operator został przypisany, posiada uprawnienia do
zwalniania pracowników oraz posiada uprawnienia do generowania deklaracji ZUS.

W kartotece pracowników istnieje co najmniej jeden pracownik.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

1. Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej.
Warunki wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel ›  Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie
kartoteki
pracowników.

3.

W kartotece pracowników, wybrać pracownika do zwolnienia i w menu Operacje wybrać
polecenie Zwolnienie.

Wyświetlenie
pierwszego kroku
kreatora 
Rozwiązanie
umowy.

4. W oknie kreatora wcisnąć przycisk Dalej.
Wyświetlenie
drugiego kroku
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

kreatora.

5.

Wprowadzić datę zakończenia umowy (domyślnie data bieżąca) i nacisnąć przycisk
słownika przy polu „Sposób rozwiązania umowy”.

Wprowadzona data
zakończenia trwania
umowy.
Wyświetlenie okna
słownika Sposób
rozwiązania umowy.

6. Zaznaczyć w słowniku sposób rozwiązania umowy i wcisnąć przycisk Wybierz.

Zamknięcie okna
słownika Sposób
rozwiązania umowy.
Automatyczne
wypełnienie pola 
Sposób rozwiązania
umowy  w
kreatorze.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

7.

Wcisnąć przycisk Zakończ.

Zamknięcie kreatora.
Pojawienie się
komunikatu o
ekwiwalencie za
urlop

8.

Jeśli pracownik nie wykorzystał całego urlopu, na ekranie pojawi się komunikat
informujący o należnym ekwiwalencie. Kliknąć przycisk Tak, aby ekwiwalent został
dodany do  Dyscypliny pracy.

Osoba znika z
widoku Zatrudnieni
w kartotece
pracowników, a
pojawia się w
widoku zwolnieni
następnego dnia po
rozwiązaniu umowy.

9. Zamknąć okno kartoteki.

10
.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Dokumenty zgłoszeniowe
ubezpieczonych (ZUS).

Wyświetlenie okna 
Deklaracje
zgłoszeniowe ZUS z
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

listą pracowników
do zarejestrowania.

11
.

W kartotece Deklaracje zgłoszeniowe ZUS w polu filtra Status ustawić do
wyrejestrowania.

Wyświetlenie w
kartotece listy
pracowników do
wyrejestrowania z
ubezpieczeń.

12
.

Podświetlić odpowiednią osobę/osoby na liście i z menu wybrać opcję 

Operacje Generuj lub kliknąć ikonę Generuj.
UWAGA: Aby zaznaczyć większą liczbę osób w kartotece, należy klikając myszką mieć
wciśnięty klawisz CTRL. Wybrane wiersze zostaną podświetlone.

Wyświetlenie okna 
Generowanie
deklaracji
zgłoszeniowych.

13 W oknie generowania deklaracji wypełnić wymagane pola: Generowanie
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

.

Zaznaczyć odpowiednią deklarację

Zezwolić na aktualizację statusu ZUS

Wprowadzić ścieżkę i nazwę do zapisu deklaracji w pliku.
Wcisnąć przycisk Akceptuj.

deklaracji.
Wyświetlenie okna z
prośbą o zgodę na
zapis pliku w
wybranej lokalizacji.

14
.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Wybrana deklaracja
została
wygenerowana i
zapisana w formacie
XML we wskazanej
lokalizacji.
Osoba zniknęła z
widoku osób do
wyrejestrowania.
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Scenariusze ERP Płace

P01 Logowanie

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

P01_Logowanie Logowanie  do  systemu  na  użytkownika  z  uprawnieniami
pracownika płac

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Płace 3.04.01.000

Cel scenariusza

Zalogowanie do systemu na użytkownika z uprawnieniami pracownika płac.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

5 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp
.

Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

1.
Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz
wyżej.

Warunki
wejściowe
spełnione.

2.

W oknie logowania wpisać nazwę operatora i hasło w odpowiednie pola.

Uzupełnione
pola
Operator
oraz Hasło.

3.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Wyświetlenie
okna  Wybór
grupy.

4.

Jeśli  operatorowi  przypisano  więcej  niż  jedną  jednostkę  organizacyjną  lub/i
więcej niż jedną grupę operatorów, należy  podświetlić  odpowiednie pozycje i
nacisnąć przycisk Wybierz.

Wyświetlenie
ekranu
głównego
aplikacji
zawierająceg
o  menu
przypisane
do  wybranej
grupy
operatorów.
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Lp
.

Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

5.

Pojawienie  się
menu.
Pojawienie  się
identyfikatora
oraz  imienia  i
nazwiska
zalogowanego
operatora  w
nagłówku
okna.
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P02 Przygotowanie listy wynagrodzeń FO

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

P02_Lista_plac_podstawowa Przygotowanie listy wynagrodzeń funduszu osobowego

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Płace 3.04.01.000

Cel scenariusza

Przygotowanie listy wynagrodzeń funduszu osobowego.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

20 min

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi przypisano jednostkę organizacyjną. Operator  posiada  odpowiednie uprawnienia
do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia.

Operator zalogowany do jednostki i grupy operatorów. Grupa operatorów, do której  operator
został przypisany, posiada uprawnienia do naliczania płac.

W  kartotece  pracowników  istnieje  co  najmniej  jeden  pracownik.  W  dyscyplinie  pracy
zarejestrowano absencje pracownika w miesiącu, za który naliczana jest lista płac.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki, formuły, szablony, instrukcje, itp.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

1.
Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej. Warunki

wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Płace Listy płac.

Wyświetlenie
okna Listy płac.

3.

W  oknie  Listy  płac  nacisnąć  ikonę  Inicjowanie  listy,  aby  założyć  nową  listę  płac.

Wyświetlenie
okna  Dodanie
listy płac.

4. Wprowadzić  dane  listy  i  wcisnąć  przycisk  Akceptuj.  Wybrany  szablon  listy  powinien Lista  została
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

zawierać niezbędne składniki płac.

dodana  do  okna
Listy  płac  w
statusie NOWA.

5.

Podświetlić  dodaną  listę  w  kartotece  i  z  menu  wybrać  pozycję  Przygotowanie  listy

Przygotowanie listy.

Wyświetlenie
okna
Przygotowanie
listy
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

6.

Z menu wybrać pozycję Pracownicy Dodaj grupę.

Wyświetlenie
okna  Grupowe
dodanie
pracowników.

7.

W oknie Grupowe  dodanie  pracowników  wprowadzić  odpowiednie  wartości  i  wcisnąć
przycisk Akceptuj. Proces  pobierania

pracowników.
Wyświetlenie
komunikatu:
Dodano  x
pracowników  do
listy.

8.

W oknie komunikatu wcisnąć przycisk OK.
Zamknięcie  okna
komunikatu.
Pojawienie  się
pracowników  na
liście płac.

9. Z menu wybrać pozycję Pracownicy  Oblicz płace.

Wyświetlenie
komunikatu:  Czy
obliczyć  płace  dla
wszystkich
pracowników
listy?



1220 Scenariusze ERP Personel

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

10.

W oknie komunikatu wcisnąć przycisk Tak.

System  realizuje
przyporządkowan
ie  dokumentów
absencji  z grup
absencji
wyspecyfikowany
ch  w definicji
szablonu  listy
płacowej,  na
której  oparta  jest
przeliczana  lista
(pobiera  absencje
wszystkich
pracowników
z listy).
Następuje
weryfikacja,  czy
istnieją  jakieś
niepobrane
absencje.
Następuje
przeliczenie płac.
Wyświetlenie
komunikatu:
Zakończono
przeliczanie listy.

11. W oknie komunikatu wcisnąć przycisk OK. Zamknięcie  okna
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

komunikatu.
Na  liście  płac
zaznaczone
checkboxy
Obliczony.

12.

Aby  podejrzeć  obliczone składniki  płacowe dla  wybranego  pracownika,  wybrać  z  menu

pozycję Dane jednego pracownika Wyświetl.

Wyświetlenie
składników
umowy
pracownika.

13.
Zweryfikować poprawność naliczenia składników i wybrać przycisk Zamknij.

Zamknięcie  okna
składników
umowy
pracownika.

14. Z menu wybrać pozycję Dane  Zamknij.

Zamknięcie  okna
przygotowania
listy płac.
Lista  otrzymała
status
PRZYGOTOWYWA
NA.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

15.

W oknie Listy płac podświetlić listę i z menu wybrać pozycję Operacje  Zamknij.

Zamykanie  listy
płac.
Zmiana  statusu
listy  z
PRZYGOTOWYWA
NA  na
ZAMKNIETA.

16. W oknie Listy płac z menu wybrać pozycję Operacje  Zatwierdź.

Wyświetlenie
ekranu
Zatwierdzenie
listy płac.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

17.

Wprowadzić dane istotne do zatwierdzenia listy płac i wcisnąć przycisk Zatwierdź.

Zatwierdzenie
listy płac.
Zmiana  statusu
listy z ZAMKNIETA
na
ZAKSIEGOWANA.

18. W oknie Listy płac podświetlić listę i z menu wybrać pozycję Operacje  Kopiuj.

Wyświetlenie
komunikatu:  Czy
na  pewno
skopiować  listę
płac X. Tak Nie
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

19.

Wcisnąć przycisk Tak.
Kopiowanie  listy
płac  do  kartoteki
zarobkowej.
Zmiana  statusu
listy  z
ZAKSIEGOWANA
na SKOPIOWANA.

20. Zamknąć kartotekę list płac przyciskiem X.
Zamknięcie  okna
kartoteki.
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P03 Przygotowanie i wypłata listy dodatkowej

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

P03_Dodatkowa_lista_plac Przygotowanie i wypłata listy dodatkowej.

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Płace 3.04.01.000

Cel scenariusza

Przygotowanie i wypłata listy dodatkowej.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operator  posiada  odpowiednie  uprawnienia  do  jednostki  organizacyjnej  i  struktury
zatrudnienia. Operator zalogowany do jednostki.

Grupa operatorów, do której operator został przypisany, posiada uprawnienia do naliczania list
płac.

W jednostce zatrudniony jest co najmniej jeden pracownik.

Pracownik  musi  posiadać  zdefiniowane  konta  bankowe  i  sekwencje  przelewów  w  kartotece
osobowej, w sekcji Rachunki bankowe

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki, formuły, szablony, instrukcje, itp.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

1.
Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz
wyżej.

Warunki wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel ›  Płace ›  Listy płac.

Wyświetlenie okna 
Listy płac 
zawierającego listy
płac.

3.
W oknie list płac, w menu Dane wybrać polecenie Dodaj, aby założyć nową listę
płac.

Wyświetlenie okna 
Dodanie listy płac.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

4.

Wprowadzić dane listy i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Lista została dodana
do okna Listy płac w
statusie NOWA.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

5.

Z menu wybrać pozycję Przygotowanie listy ›  Przygotowanie listy.

Wyświetlenie pustego
okna Przygotowanie
listy.

6.

Z menu wybrać pozycję Pracownicy ›  Dodaj indywidualnie pracowników.

Wyświetlenie okna 
Lista etatów.

7.
W oknie etatów podświetlić osobę / osoby, dla których ma zostać przygotowana
dodatkowa lista płac i wcisnąć przycisk Wybierz.

Pracownicy pokazali
się na liście płac.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

8.

Na pasku narzędzi kliknąć przycisk RW (Ręczny wsad danych).

Wyświetlenie okna 
Składniki umowy.

9.
Zaznaczyć składnik na liście, który nie ma zaznaczonej opcji w kolumnie 
Wyliczany.

Odblokowanie do
edycji pola Wartość.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

10.

Wprowadzić kwotę w polu Wartość oraz nacisnąć przycisk Zapisz.

Wprowadzona kwota
pojawia się w tabeli.

11.
Nacisnąć przycisk Oblicz. Następnie zaznaczyć opcję „Wyświetlaj tylko
niezerowe”.

Następuje
przeliczenie
wszystkich składników
na liście.
Ograniczenie
zawartości tabeli
tylko do składników,
które posiadają
wartości różne od
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

zera.

12. Zweryfikować poprawność naliczenia składników i wybrać przycisk Zamknij.
Zamknięcie okna
składników umowy
pracownika.

13.

Z menu Dane wybrać pozycję Zamknij.

Zamknięcie okna
przygotowania listy
płac.

14. W oknie Listy płac z menu Operacje wybrać pozycję Zamknij.

Zamknięcie listy płac.
Zmiana statusu listy z
PRZYGOTOWYWANA
na ZAMKNIETA.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

15.

W oknie Listy płac z menu Operacje wybrać pozycję Zatwierdź.

Wyświetlenie ekranu 
Zatwierdzenie listy
płac.

16. Wprowadzić dane istotne do zatwierdzenia listy płac i wcisnąć przycisk Zatwierdź.

Zatwierdzenie listy
płac.
Zmiana statusu listy z
ZAMKNIETA na
ZAKSIEGOWANA.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

17.

W oknie Listy płac z menu Operacje wybrać pozycję Kopiuj.

Wyświetlenie okna
komunikatu 
Kopiowanie listy.

18.

Nacisnąć przycisk Tak.

Zamknięcie okna
komunikatu.
Skopiowanie listy płac
do kartoteki
zarobkowej
pracowników.
Zmiana statusu listy z
ZAKSIEGOWANA na
SKOPIOWANA.
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P04 Podgląd i edycja podstawy świadczeń dla pracowników

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

P04_Podstawy_swiadczen Podgląd i edycja podstawy świadczeń dla pracowników

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Podgląd i edycja podstawy świadczeń dla pracowników.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

15 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi przypisano jednostkę organizacyjną. Operator posiada odpowiednie uprawnienia
do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia. 

Grupa operatorów, do której operator został przypisany, posiada uprawnienia do edycji
pracownika oraz do kartoteki podstaw świadczeń.

W kartotece pracowników widnieje co najmniej jeden pracownik.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki, formuły, szablony, instrukcje, itp.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

1.
Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej. Warunki wejściowe

spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie okna 
Kartoteka
pracowników.

3.

W kartotece zaznaczyć pracownika, a następnie wybrać z menu Operacje 
Dyscyplina pracy.

Wyświetlenie okna
dotyczącego
dyscypliny pracy
wybranego
pracownika.

4. Na zakładce Absencje nacisnąć przycisk Dodaj.
Wyświetlenie okna 
Absencje:
dodawanie.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

5.

W polu Rodzaj absencji wybrać Chorobowe domowe. Uzupełnić daty od i do.

Uzupełniony
formularz nowej
absencji.

6. Nacisnąć przycisk Akceptuj.
W tabeli pojawia się
wprowadzona
absencja.

7. Nacisnąć przycisk Zamknij.

Zamknięcie okna
dotyczącego
dyscypliny pracy
wybranego
pracownika
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

8. Zamknąć okno Kartoteka pracowników przyciskiem X.
Zamknięcie okna 
Kartoteka
pracowników.

9.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Kartoteka podstaw świadczeń.

Wyświetlenie okna 
Kartoteka podstaw
świadczeń.

10. W kartotece podstaw świadczeń wybrać z listy status podstawy „Wszystkie”.
Wyświetlenie
wszystkich podstaw
świadczeń.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

11.

Nacisnąć przycisk Filtruj.

Wyświetlenie okna 
Kartoteka podstaw
świadczeń –
filtrowanie.

12.
Zaznaczyć opcję Nazwisko i wpisać nazwisko pracownika, dla którego wprowadzono
absencję.

Wprowadzone dane
filtrowania.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

13. Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Zamknięcie okna 
Kartoteka podstaw
świadczeń –
filtrowanie.
Wyszukanie osoby dla
zadanych
parametrów.

14.

Wybrać absencję i wcisnąć ikonę Wyświetl.

Wyświetlenie okna 
Podstawa
świadczenia.

15.
Na zakładce Podstawa absencji widoczne są podstawy świadczeń wyliczone dla
wprowadzonej absencji pracownika. Nacisnąć przycisk Anuluj, aby zamknąć okno.

Zamknięcie okna 
Podstawa
świadczenia.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany
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P05 Rozliczenie absencji na liście płac

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

P05_Rozliczenie_absencji_lista_pl
ac 

Rozliczenie absencji na liście płac

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Rozliczenie absencji pracownika na liście płac.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

15 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi przypisano jednostkę organizacyjną. Operator posiada odpowiednie uprawnienia
do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia.

Operator zalogowany do jednostki i grupy operatorów. Grupa operatorów, do której operator
został przypisany, posiada uprawnienia do naliczania płac.

W dyscyplinie pracy zarejestrowano absencje pracownika w miesiącu, za który przygotowywana
będzie lista płac. W kartotece list płac utworzono listę płac za dany miesiąc i dodano do niej
osoby – lista w statusie PRZYGOTOWYWANA. 

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki, formuły, szablony, instrukcje, itp.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

1.
Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz
wyżej.

Warunki wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Płace  Listy płac.

Wyświetlenie okna Listy
płac.

3.

W oknie list płac podświetlić odpowiednią listę płac i z menu wybrać pozycję 

Przygotowanie listy  Przygotowanie listy.

Wyświetlenie okna 
Przygotowanie listy 
zawierającego listę
pracowników.

4. Z menu wybrać pozycję Pracownicy  Oblicz płace.

Wyświetlenie komunikatu: 
Czy obliczyć płace dla
wszystkich pracowników
listy?
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

5.

W oknie komunikatu wcisnąć przycisk Tak. System realizuje
przyporządkowanie
dokumentów absencji
z grup absencji
wyspecyfikowanych
w definicji szablonu listy
płacowej, na której oparta
jest przeliczana lista
(pobiera absencje
wszystkich pracowników
z listy).
Następuje weryfikacja, czy
istnieją jakieś niepobrane
absencje.
Następuje przeliczenie płac.
Wyświetlenie komunikatu: 
Zakończono przeliczanie
listy. OK

6.

W oknie komunikatu wcisnąć przycisk OK.
Zamknięcie okna
komunikatu.
Na liście płac Status listy
PRZYGOTOWYWANA

7.
Aby otworzyć do edycji obliczone składniki płacowe dla wybranego pracownika,

wybrać z menu pozycję Dane jednego pracownika  Wsad danych lub kliknąć
dwukrotnie na pracowniku.

Wyświetlenie naliczonych
składników płacowych
pracownika.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

8.

Zweryfikować poprawność naliczenia absencji: wartość = liczba dni.

Wyświetlenie liczby dni
absencji zarejestrowanych
za dany miesiąc w
dyscyplinie pracy
pracownika.

9. Wcisnąć przycisk Absencje

Wyświetlenie okna Absencje
do rozliczenia. Widoczne są
pobrane absencje
zarejestrowane za dany
miesiąc w dyscyplinie pracy
pracownika - checkbox Czy
rozliczać jest zaznaczony.

10.

Aby nie rozliczać absencji na liście płac, wcisnąć przycisk Zwolnij.

Wyczyszczenie wartości
pobranych absencji.

11. Aby ponownie pobrać absencje na listę płac, wcisnąć przycisk Pobierz.
Wprowadzenie wartości w
polach pobranych absencji.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

12.

Wcisnąć przycisk Akceptuj.

Zamknięcie okna Absencje
do rozliczenia.

13.

Jeśli były wprowadzane zmiany w absencjach do rozliczenia, w oknie naliczonych
składników płacowych pracownika wcisnąć przycisk Oblicz.

Składniki płac pracownika są
ponownie przeliczane.

14. Wcisnąć przycisk Zamknij.
Zamknięcie okna
naliczonych składników
płacowych pracownika.

15.

W oknie przygotowywania listy z menu wybrać pozycję Dane  Zamknij.

Zamknięcie okna
przygotowywania listy płac.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany
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P06 Drukowanie listy płac/pasków wynagrodzeń

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

P06_Wydruk_listy_plac Drukowanie listy płac / pasków wynagrodzeń.

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Płace 3.04.01.000

Cel scenariusza

Drukowanie listy płac / pasków wynagrodzeń.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia.

Operator  zalogowany  do  jednostki  i  grupy  operatorów.  Grupa  operatorów,  do  której
operator został przypisany, posiada uprawnienia do drukowania list płac.

W kartotece list płac istnieje co najmniej jedna lista płac (Zrealizowany scenariusz P02).

Dane wejściowe



1248 Scenariusze ERP Personel

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

1.
Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej. Warunki

wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel -> Płace -> Listy płac.

Wyświetlenie
okna Listy płac.

3.

Aby wydrukować listę płac, w oknie Listy płac podświetlić odpowiednią listę płac i z
menu wybrać pozycję Raporty -> Lista płac.

Wyświetlenie
okna Wydruk
listy płac.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

4.

Zaznaczyć odpowiednie opcje i kliknąć przycisk Drukuj.

Wyświetlenie
okna Podgląd
Wydruku

5.

Kliknąć ikonę Drukuj.

Wyświetlenie
okna 
Drukowanie
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

6.
Wydrukowanie
listy na drukarce.

7. Zamknąć okno podglądu wydruku listy płac oraz Wydruku listy płac.

Zamknięcie okien
podgląd wydruku
listy płac oraz
Wydruk listy
płac.

8.

Aby wydrukować paski wynagrodzeń, w oknie Listy płac podświetlić odpowiednią listę
płac i z menu wybrać pozycję Raporty -> Pasek płac.

Wyświetlenie
okna Parametry
raportu.

9. Wcisnąć ikonę drukarki, aby wydrukować paski wynagrodzeń.
Wyświetlenie
okna 
Drukowanie.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

10.

Wcisnąć przycisk OK.

Wydrukowanie
pasków na
drukarce.

11. Zamknąć okno podglądu wydruku listy płac oraz Wydruku listy płac.

Zamknięcie okien
Podgląd wydruku
listy płac oraz
Wydruk listy
płac.
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P07 Wydruk kartoteki zasiłkowej pracownika

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

P07_Wydruk_kart_zasiłkowej Wydruk kartoteki zasiłkowej pracownika.

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Płace 3.04.01.000

Cel scenariusza

Wydruk kartoteki zasiłkowej pracownika.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia.

Operator  zalogowany  do  jednostki  i  grupy  operatorów.  Grupa  operatorów,  do  której
operator został przypisany, posiada uprawnienia do wydruku kartoteki zasiłkowej.

W  kartotece  pracowników  istnieje  co  najmniej  jeden  pracownik.  W  dyscyplinie  pracy
zarejestrowano absencje pracownika w miesiącach, za które naliczono listy płac.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki, formuły, szablony, instrukcje, itp.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

1.
Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej. Warunki

wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie
okna
Kartoteka
pracowników
.

3.

Podświetlić  wybranego  pracownika  i  z  menu  wybrać  opcję  Kartoteki   Kartoteka
zasiłkowa

Wyświetlenie
okna
Kartoteka
zasiłkowa,
zawierającego
szczegóły
naliczonych
zasiłków.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

4.

W oknie Kartoteka zasiłkowa wybrać z menu opcję Raporty  Kartoteka Zasiłkowa.

Wyświetlenie
okna
Parametry
raportu.

5.

W oknie parametrów w razie konieczności wprowadzić odpowiednie wartości i wcisnąć
przycisk Akceptuj. Generowanie

raportu.
Wyświetlenie
okna  Podgląd
wydruku.

6.

Wcisnąć ikonę drukarki, aby wydrukować kartę zasiłkową.

Wyświetlenie
okna
Drukowanie.

7. Wcisnąć przycisk OK.

Wydrukowani
e  karty
zasiłkowej  na
drukarce.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

8. Zamknąć okno podglądu wydruku karty zasiłkowej przyciskiem X.

Zamknięcie
okna
podglądu
wydruku  karty
zasiłkowej.
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P09 Generowanie raportów rozliczeniowych ZUS

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

P09_Generowanie_rozliczen_ZU
S 

Generowanie raportów rozliczeniowych ZUS.

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

ERP-Płace

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

5 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia. Operator zalogowany do
jednostki.

Wypełnione dane identyfikacyjne jednostki.

Grupa  operatorów,  do  której  operator  został  przypisany,  posiada  uprawnienia  do
generowania deklaracji rozliczeniowych ZUS.

W  kartotece  pracowników  istnieje  co  najmniej  jeden  pracownik  ubezpieczony  w  ZUS.
Pracownikowi naliczona została lista płac w danym miesiącu rozliczeniowym.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki, formuły, szablony, instrukcje, itp.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

1.
Spełnić  warunki  niezbędne  do  właściwego  przeprowadzenia  scenariusza.  Patrz
wyżej.

Warunki
wejściowe
spełnione.

2.

W  menu  głównym  aplikacji  wybrać  pozycję  Personel   Dokumenty
rozliczeniowe (ZUS).

Wyświetlenie
okna
Generowanie
deklaracji
rozliczeniowych

3.

W  oknie  generowania  deklaracji  wypełnić  wymagane  pola  i  wcisnąć  przycisk
Generuj.

Wyświetlenie
pytania:  Czy
zgadzasz  się  na
tworzenie
plików  w
katalogu
lokalnym X.

4. Aby zapisać plik w wybranej lokalizacji wcisnąć przycisk OK.

Wybrane
deklaracje
zostały
wygenerowane  i
zapisane  w
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

formacie  XML
we  wskazanej
lokalizacji.
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P10 Generowanie przelewów za wynagrodzenia

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

P10_Generowanie_przelew_wyn Generowanie przelewów za wynagrodzenia

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Generowanie przelewów za wynagrodzenia.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

10 minut

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi przypisano jednostkę organizacyjną. Operator posiada odpowiednie uprawnienia
do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia. Operator zalogowany do jednostki.

Grupa operatorów, do której operator został przypisany, posiada uprawnienia do generowania
przelewów elektronicznych.

Osoby muszą posiadać zdefiniowane konta bankowe i sekwencje przelewów w kartotece
osobowej, w sekcji Rachunki bankowe.

W kartotece list płac istnieje co najmniej jedna zamknięta lista płac.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki, formuły, szablony, instrukcje, itp.

Dane wejściowe



1260 Scenariusze ERP Personel

© 2020 Sygnity Business Solutions S.A.

2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

1.
Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz
wyżej.

Warunki wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel  Płace  Przelewy
elektroniczne.

Wyświetlenie okna 
Generowanie
przelewów.

3.

W oknie generowania przelewów wypełnić  pola Jednostka organizacyjna, Rodzaj
przelewów, wskazać konto źródłowe, katalog docelowy.  Wybrać odpowiedni 
Format przelewów. 
W polu Lista płac kliknąć ikonę słownika.

Wyświetlenia okna 
Wybór list płac
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

4.

Zaznaczyć filtr  Rok, miesiąc wypłaty, ustawić odpowiednie parametry i kliknąć
ikonę Filtruj. 

Wyświetlenie list
płac zgodnie ze
wskazanym filtrem
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

5.

Zaznaczyć listę i kliknąć przycisk Akceptuj.

Uzupełnione pole
Lista płac w oknie 
Generowanie
przelewów

6.

Kliknąć przycisk Generuj.

Wyświetlenie
pytania: Czy
zgadzasz się na
tworzenie plików
w katalogu
lokalnym X.

7.
Aby zapisać przelew elektroniczny w wybranej lokalizacji wcisnąć przycisk 
Akceptuj.

Plik przelewu
elektronicznego
zostanie zapisany w
wybranym formacie
we wskazanej
lokalizacji.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

Wyświetlenie
komunikatu: 
Zakończono
generowanie.
Wygenerowano X
przelewów. 

8.

Wygenerowany plik
przelewu
elektronicznego jest
gotowy do użycia w
systemie
bankowości
elektronicznej.
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P011 Generowanie deklaracji PIT dla pracownika

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

P04_Generowanie_deklaracji_PI
T

Generowanie deklaracji PIT dla pracownika.

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Generowanie deklaracji PIT dla pracownika.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia.

Grupa  operatorów,  do  której  operator  został  przypisany,  posiada  uprawnienia  do
generowania deklaracji PIT.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki, formuły, szablony, instrukcje, itp.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

1.
Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej. Warunki

wejściowe
spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel ›  Kartoteka pracowników.

Wyświetlenie
okna  Kartoteka
pracowników.

3.
W  kartotece  pracowników  zaznaczyć  pracownika,  dla  którego  będzie  generowana
deklaracja. Następnie wybrać z menu Raporty ›  PIT-11.

Wyświetlenie
okna  Wydruk
PIT-11.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

4.

Ustalić parametry wydruku deklaracji.

Wypełnione dane
parametrów
wydruku.

5.
Nacisnąć przycisk Generuj.

Zamknięcie  okna
Wydruk  PIT-11.
Następuje
wygenerowanie
wydruku
deklaracji PIT-11. 
Wyświetlenie
okna  Podgląd
wydruku.

6. Wcisnąć ikonę Drukuj dokument.
Wyświetlenie
okna
Drukowanie.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

7. Ustawić parametry wydruku i wcisnąć przycisk OK.
Wydrukowanie
deklaracji PIT.
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P012 Generowanie wydruków i raportów płacowych

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

P12_Wydruki_placowe Generowanie wydruków i raportów płacowych

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Generowanie wydruków i raportów płacowych..

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi  przypisano  jednostkę  organizacyjną.  Operator  posiada  odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia.

Operator  zalogowany  do  jednostki  i  grupy  operatorów.  Grupa  operatorów,  do  której
operator został przypisany, posiada uprawnienia do wykonywania wydruków płacowych.

W aplikacji zarejestrowano dane płacowe. Podpięto odpowiednie raporty i zestawienia.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

1.
Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz wyżej. Warunki

wejściowe
spełnione.

2.

Uruchomić generator raportów wybierając z menu opcję: Raporty ›  Generator raportów.

Otwarcie
okna
Generator
raportów.

3.

W  oknie  generatora  podświetlić  interesujący  użytkownika  raport  i  z  menu  wybrać  opcję
Operacje -> Generuj.

Wyświetlenie
podglądu
wydruku
wybranego
raportu.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

4.

Wydrukować raport wciskając ikonę Drukuj i zamknąć okno podglądu wydruku.
 

Raport
wydrukowan
y.

5. Powtórzyć kroki 3-4, aby wykonać pozostałe raporty.

6. Zamknąć okno generatora raportów przyciskiem X.

Zamknięcie
okna
Generator
raportów.

7.
Uruchomić  kartotekę  definiowanych  raportów  wybierając  z  menu  opcję:  Raporty  ›
Definiowane grupy raportów (Personel)

Otwarcie
okna
Definiowane
grupy
raportów
(Personel).
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

8.

W  oknie  kartoteki  podświetlić  interesującą  użytkownika  grupę  raportów  i  z  menu  wybrać
opcję Operacje -> Raporty.

Wyświetlenie
okna
prezentująceg
o  raporty  w
wybranej
grupie.

9. Podświetlić wybrany raport i wcisnąć przycisk Wykonaj.

Wyświetlenie
okna
parametrów
raportu.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

10.

Generowanie
raportu.
Wyświetlenie
podglądu
wydruku
raportu.

11. Wydrukować  raport  wciskając  przycisk  Drukuj  i  zamknąć  okno  podglądu  wydruku.
Raport
wydrukowan
y.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik
oczekiwany

12. Powtórzyć kroki 8-11, aby wykonać pozostałe raporty.
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P014 Lista płac dla współpracowników

1. Scenariusz szkoleniowy – Informacje podstawowe

Identyfikator scenariusza Tytuł scenariusza

P14_Lista_plac_wspolpracowni
k

Naliczanie wynagrodzeń dla współpracowników

Autor Data opracowania Wersja

Dobromiła Szeluch-Walczak 2016-01-20 1.0

Testowane aplikacje / moduły Wersja aplikacji

ERP-Personel 3.04.01.000

Cel scenariusza

Naliczanie wynagrodzeń dla współpracowników.

Szacunkowy czas przejścia scenariusza

Warunki niezbędne do właściwego przejścia scenariusza

Uruchomiona aplikacja.

Operatorowi przypisano jednostkę organizacyjną. Operator posiada odpowiednie
uprawnienia do jednostki organizacyjnej i struktury zatrudnienia.

Operator zalogowany do jednostki i grupy operatorów. Grupa operatorów, do której
operator został przypisany, posiada uprawnienia do naliczania płac.

W kartotece istnieje co najmniej jeden współpracownik, który ma ważną umowę w
miesiącu, za który będzie naliczana lista płac.

W aplikacji zdefiniowano niezbędne słowniki, formuły, szablony, instrukcje, itp.

Dane wejściowe
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2. Scenariusz szkoleniowy – Zadania

Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

1.

Spełnić warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia scenariusza. Patrz

wyżej.

Warunki wejściowe

spełnione.

2.

W menu głównym aplikacji wybrać pozycję Personel Płace Listy płac
współpracowników.

Wyświetlenie okna Listy
płac umów.

3.
W oknie list płac współpracowników nacisnąć ikonę Inicjowanie  listy,  aby  założyć
nową listę płac.

Wyświetlenie okna 
Dodawanie listy płac
umów.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

4.

Wprowadzić dane listy i wcisnąć przycisk Akceptuj.

Lista została dodana do
okna Listy płac umów w
statusie NOWA.

5. Z menu wybrać pozycję Przygotowanie listy -> Umowy.
Wyświetlenie pustego
okna Przygotowanie listy
umów.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

6.

Z menu wybrać pozycję Umowy -> Grupowe dodanie umów.

Wyświetlenie okna 
Grupowe dodawanie
umówi.

7.
W oknie Grupowe dodawanie umów  wprowadzić odpowiednie wartości i wcisnąć
przycisk Akceptuj.

Wyświetlenie komunikatu: 
Dodano x umów do listy.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

8.

Wcisnąć przycisk OK.

Pojawienie się umów na
liście płac.

9.

Z menu wybrać pozycję Umowy -> Oblicz płace.

Wyświetlenie komunikatu: 
Czy obliczyć płace dla
wszystkich umów na
liście?

10.

W oknie komunikatu wcisnąć przycisk Tak.

Następuje przeliczenie płac.

Wyświetlenie komunikatu: 
Zakończono przeliczanie
listy.

11.

W oknie komunikatu wcisnąć przycisk OK.

Zamknięcie okna
komunikatu.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

12.

Aby  podejrzeć  obliczone składniki  płacowe dla  wybranej  umowy,  wybrać  z  menu
pozycję Dane jednej umowy -> Wyświetl.

Wyświetlenie składników
umowy współpracownika.

13. Zweryfikować poprawność naliczenia składników i wybrać przycisk Zamknij.
Zamknięcie okna
składników umowy
współpracownika.

14.

Z menu wybrać pozycję Dane -> Zamknij.

Zamknięcie okna
przygotowania listy płac.

Lista zmieniła status z
NOWA na
PRZYGOTOWYWANA

15. W oknie Listy płac umów z menu wybrać pozycję Operacje -> Zamknij.

Zamknięcie listy płac.

Zmiana statusu listy z
PRZYGOTOWYWANA na
ZAMKNIETA.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

16.

W oknie Listy płac umów z menu wybrać pozycję Operacje -> Zatwierdź.

Wyświetlenie ekranu 
Zatwierdzenie listy płac.

17. Wprowadzić dane istotne do zatwierdzenia listy płac i wcisnąć przycisk Zatwierdź.

Zatwierdzenie listy płac.

Zmiana statusu listy z
ZAMKNIETA na
ZAKSIEGOWANA.
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Lp. Czynności do wykonania Wynik oczekiwany

18.

W oknie Listy  płac  umów  podświetlić  listę i  z  menu  wybrać  pozycję  Operacje  ->
Kopiuj.

Wyświetlenie komunikatu: 
Czy na pewno skopiować
listę płac X?

19.

Wcisnąć przycisk Tak.
Kopiowanie  listy  płac  do
kartoteki zarobkowej.

Zmiana statusu listy z
ZAKSIEGOWANA na
SKOPIOWANA.

20. Zamknąć kartotekę list płac umów przyciskiem X. Zamknięcie okna kartoteki.
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