M.C. software s.r.o.
www.mcsoftware.cz

MC-MZDY - mzdová agenda
Program navázal na starší verzi, která byla vyvíjena již od roku 1995 a byla určena pro MS DOS. Od začátku roku 2005 je v distribuci nová verze, která je již
určena pro MS Windows. Program je neustále upravován tak, aby sledoval nejnovější vývoj v zákonech České republiky, a aby se přizpůsoboval stále rostoucím požadavkům zákazníků. Při vývoji programu byl kladen důraz na jednoduchost ovládání, přívětivost k uživateli a spolehlivost. Při vývoji programu nemáme v úmyslu postihnout celou oblast personální agendy, ale cílem je poskytnout snadno ovladatelný program pro výpočet mezd a zpracování přehledů a
hlášení, potvrzení a statistik, které z mezd vycházejí. Program je vybaven kontextovou nápovědou (HELP) a k dispozici je i tištěná příručka.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROGRAMU
Program umožňuje zpracování mezd menších firem např. s pěti pracovníky i středních, kolem dvou set zaměstnanců. Program samozřejmě automaticky
spočítá po zadání hrubé mzdy odvody na sociální a zdravotní pojištění, zálohu na daň z příjmu nebo srážkovou daň a případně i náhrady za pracovní neschopnost.
Program nevyžaduje počítač speciálních parametrů. Je potřeba počítač s operačním systémem MS Windows XP a vyšším, procesor a velikost paměti, které
odpovídají požadavkům operačního systému, k instalaci a práci potřebuje asi 100 MB místa na pevném disku a tiskárnu umožňující tisk pod MS Windows.
Zcela jistě vyhoví jakýkoli dnes prodávaný počítač, včetně počítače s operačním systémem MS Windows 7 64 bit.

PRACOVNÍCI
zadání a opravy dat o zaměstnancích
Program umožňuje výpočet mezd pracovníků na hlavních i vedlejších
pracovních poměrech, případně dalších typech smluv (DPP,DPČ, atd.).
Po zavedení nebo vyřazení pracovníka je možné automaticky vytisknout
přihlášku nebo odhlášku zaměstnance na sociální pojištění nebo
hromadné oznámení zaměstnavatele na zdravotní pojišťovny. Tiskopis
ONZ lze elektronicky odeslat přímo na ČSSZ.
U každého pracovníka lze zadat trvalé srážky (např. spoření), které se
pravidelně každý měsíc objeví automaticky ve mzdě. Pro usnadnění
pravidelného měsíčního zpracování je možné k jednotlivým pracovníkům zadat stálé složky mzdy, které se každý měsíc objeví jako šablona
výplaty a podle potřeby se pouze pozmění.
Pro některé uživatele může být velmi užitečná mzdová kalkulačka,
která umožňuje „nanečisto“ si vypočítat podle libovolného nastavení
pracovníka (odpočty, děti, zdanění, ...) čistou mzdu z hrubé, ale i
hrubou mzdu ze zadané čisté.
Na kartě pracovníka je možné zadat všechny údaje, které bezprostředně neovlivňují výpočet mzdy, ale jsou vyžadovány na některých sestavách, např. na mzdovém listu.
Pracovníky lze podle struktury konkrétní firmy rozdělovat na výplatní a
nákladová střediska. Výplatní střediska slouží k třídění výplatních pásek
při tisku, případně tisku výčetek a výplatnic, nákladová střediska slouží
k zaúčtování hrubých mezd a pojištění do nákladů.

VÝPLATY
zadání měsíčních dat a tisk výplat
Zadání a výpočet výplat je rychlé a pružné. Data se zadávají po
jednotlivých pracovnících. Je možné vyjít ze šablony, která je
uložena ve stálých složkách mzdy. Údaje se zadávají podle tzv.
mzdových složek.
Mzdové složky jsou jednotlivé položky mzdy. Ty se zadávají a
upravují v číselníku mzdových složek, který je přístupný uživateli.
Uživatel si tedy může do značné míry sám zvolit rozvržení a pojmenování mzdových složek tak, aby bylo v souladu se zvyklostmi dané
firmy.
Struktura zadání mzdy a výplatní pásky je tedy velmi variabilní. Na
pásce se pak vyskytují pouze údaje, které zde mají smysl.
Po zadání údajů u každého pracovníka je na obrazovce okamžitě
vypočítána výše hrubé a čisté mzdy a lze také ihned vytisknout
mzdovou pásku pracovníkovi.
Zadané pracovní neschopnosti jsou viditelně odečítány z fondu
pracovní doby, takže je zde rychlá kontrola zadání počtu odpracovaných dnů a hodin.
Ke komfortu obsluhy přispívá možnost přístupu do mzdové kalkulačky v případě, že je u některých pracovníků zadána výše čisté mzdy a je potřeba vyčíslit hrubou.

Ze zadaného měsíce lze vytisknout mimo jiné tyto nejdůležitější sestavy:
- výplatní pásky
- výplatnice, výčetky pro zálohy a dobírky vyplácené z pokladny
- přehledy odvodů - celkem, DP, sociální pojištění, zdravotní pojištění
- přehled o vyměřovacích základech na sociální pojištění
- přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění podle zdravotních pojišťoven
- příkazy k úhradě, případně je možné vygenerovat elektronický příkaz do banky
- rekapitulace mzdových složek po střediscích a za celou firmu celkem
- podklady k zaúčtování (pokud není zaúčtování přímo importováno do účetnictví)
Po zpracování každého měsíce se provede měsíční závěrka, data se uloží do archivů a
může se zpracovat nový měsíc. V případě, že se po uzávěrce zjistí chyba, je možné se
vrátit o měsíc zpět, data poopravit, vytisknout sestavy a znovu uzavřít měsíc. Po uzavření měsíce lze všechny sestavy včetně mzdových pásek vytisknout kdykoli později
z archivu.

ARCHIV, STATISTIKY, POTVRZENÍ, sestavy z mezd
Program se snaží maximálně využít údajů, které jsou ve mzdách již jednou zadány. Je možné vytisknout celou řadu sestav, jejichž škála se postupně přizpůsobila požadavkům právních předpisů a uživatelů. Z archivu lze vždy vytisknout všechny sestavy jako z měsíčních dat, včetně mzdových pásek ze starších období. Další důležité sestavy, které lze vytisknout jsou:
- rekapitulace mzdových složek za zvolená období
- přehledy čerpání dovolených po jednotlivých měsících
- přehledy přesčasů po jednotlivých měsících
- přehledy čistých a hrubých mezd a dalších mzdových složek po měsících
- celkový a průměrný přepočtený počet zaměstnanců s rozborem pohlaví a postižení
- potvrzení pro dávky sociální podpory
- potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti ... pro přiznání daně z příjmů
- zápočtový list
- přehledy nemocenských dávek - kalendářní a pracovní dny nemocí za rok
- zadání a odeslání ELDP (k odeslání přes internet využíváme programu PartnerLink firmy NZ SERVIS s.r.o.,
který jsme oprávněni prodávat a instalovat - není součástí programu MZDYw)
- výpočet vyměřovacího základu a pojištění pro zákonné pojištění zaměstnanců
- přehled odvodů na penzijní připojištění
- výpočet DP a vyúčtování DP ze závislé činnosti
- sestavy o zaúčtování mezd (pohyby na účtu, účetní deník, ...)

AKTUALIZACE, CENA
Program je pravidelně aktualizován. Aktualizace jsou v průběhu roku uveřejňovány na Internetu a pro uživatele jsou zdarma k dispozici. Jednou ročně je
k začátku roku nahrávána aktualizace a jsou vysvětleny změny. V této verzi jsou zahrnuty vždy všechny úpravy, které jsou vynuceny změnami zákonů, které
platí obvykle k 1.1. Tato aktualizace je placená a opravňuje uživatele k využití hot-line a k bezplatnému stahování aktualizovaných verzí z Internetu po celý
další rok.
Popis položky - licence programu MZDY
Verze do 10 pracovníků
Verze do 25 zaměstnanců
Verze do 40 pracovníků
Verze do 60 pracovníků
Verze do 100 pracovníků
Za každých 50 pracovníků
Další „plovoucí“ licence (více ve stejný okamžik pracujících uživatelů)
MULTIVERZE - více účtovaných firem
Maximálně 2 firmy
Maximálně 5 firem
Maximálně 10 firem
Bez omezení počtu firem

Bez 20% DPH
1 900,- Kč
4 900,- Kč
6 900,- Kč
7 900,- Kč
8 900,- Kč
+1 500,- Kč
+20%

Podpora/měs.
100,- Kč
120,- Kč
150,- Kč
180,- Kč
200,- Kč
+50,- Kč
+10%

+20%
+50%
+100%
+150%

+10%
+25%
+50%
+75%

Vysvětlení k ceníku:
Počet pracovníků je uveden jako maximální možný počet zařazených aktivních pracovníků.
Podpora se účtuje vždy na kalendářní rok nebo čtvrtletí na začátku období a zahrnuje poskytování aktuálních verzí ke stažení a hot-line.
Podpora se neúčtuje v prvním roce používání programu.
Navýšení ceny programu a ceny podpory v procentech se vztahuje vždy k ceně základní verze programu podle počtu pracovníků.

DALŠÍ PROGRAMY FIRMY M.C. software s.r.o.:
EKONw - podvojné účetnictví
Investiční majetek

Programy pro pekárny a cukrárny
Programy pro autoservisy

Odbyt - velkoobchod
Prodejna - maloobchod
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