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Integrált Ügyviteli Rendszer
Munkaügyi modul - Ismertető
A WinSarc Humáninformatikai Rendszer, vállalkozások, gazdasági társaságok, valamint könyvelő
irodák számára kifejlesztett programtermék, mely teljes körű és hatékony támogatást nyújt a bér- és
adóelszámolás, bevallások, valamint a teljes humán erőforrás gazdálkodás területén. A rendszer
moduljai összekapcsoltan, vagy akár egyedi programokként is használhatók. A WinSarc telepíthető
egyedi gépeken és hálózaton egyaránt. Rugalmas lehetőséget biztosít más rendszerekkel történő
kapcsolatokra is.
WinSarc 1 - Személyzeti, munkaügyi modul
A WinSarc rendszer első modulja a személyzeti, munkaügyi tevékenység ellátásához, az alapvető
humán erőforrás gazdálkodáshoz szükséges nyilvántartásokat és funkciókat tartalmazza. A
foglakoztatási és egyéb jogviszonyok szerint megtalálhatjuk a személyek és jogviszonyaikkal
kapcsolatos egyéb adatokat, mint pl. Iskolai végzettségek, szakképesítések, továbbá nyelvismeretre
vonatkozó információkat.
A nyilvántartások között megtalálhatjuk a munkaruha, védőruha és egyéb kiadott eszközök
nyilvántartásait is. Természetesen a munkaköri és bérbesorolás adatainak időrendi nyilvántartása is
biztosított.
Munkaügyi törzsadattár
A munkaügyi nyilvántartás egy jellemző oldala:

Típus szerződések
A törzsadattár adatai alapján számos előre elkészített bizonylatot nyomtathatunk egyedi, vagy tömeges
körlevél formájában. A típusformátumok rendszere szabadon bővíthető, módosítható. A levelezési
műveletek során a Word „körlevél” szolgáltatását használva a rendszer biztosítja az adatforrás
előállítását, így a megszokott Word környezetben igényes körleveleket, címkéket, szerződéseket
szerkeszthetünk.
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Jelenléti ívek felvitele
A jelenléti ívek rögzítésével, feldolgozásával számos fontos munkaügyi statisztikai táblázatot kapunk. A
jelenléti adatok megadása során nem szükséges a teljes körű adatrögzítés, az előre feltöltött munkarend
táblázat alapján csak az eltérések megadása szükséges. A rendszer lehetővé teszi egyéb programok
adatainak átvételét, pl. eltérő beléptető rendszerekét is.
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Törzsinformációk
A személyzeti, munkaügyi nyilvántartások adatai alapján tetszőleges napra vetített létszámadatokat
kérhetünk különféle kigyűjtési elvek szerint többféle elrendezésben:

Munkaügyi statisztikák
Számos, előre beépített statisztikai kimutatást kérhetünk tetszőleges időszakra vonatkozóan:

Multi editor
A rendszer egyedülálló „multi editor” szolgáltatásával pillanatok alatt készíthetünk kimutatásokat,
körleveleket, igazolásokat stb. Néhány, a táblázat manipulációs lehetőségei közül:
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Tetszőleges szűrés, rendezés.
Kifejezéseket tartalmazó, ún. számított oszlopok létrehozása.
A nyilvántartások közötti adatcsere (idegen oszlopok a táblázatokban)
Tetszőleges melységig egymásba ágyazott csoportosítás.
Tábla lábsor, csoport lábsor alkalmazása; összesen, db, minimum, maximum, átlag, stb..
Feltételfüggő szín és betűtípus kiemelések figyelem felkeltés céljából.
A szerkesztett táblázat nyomtatása, exportálása többféle formátumba; TXT, XLS, HTM,
stb...
A rendezett, szűrt táblázat adatainak mentése többféle adatbázis formátumba; TXT, SDF,
DBF, Fox, Paradox, stb.

A „multi editor” technológiának köszönhetően a rendszernek egyszerűen, informatikai ismeretek nélkül
feladhatók olyan kérdések, mint például: „Kérem azon dolgozók leválogatását, akik 35 év alattiak,
legalább három éve dolgoznak a cégnél, rendelkeznek mérlegképes könyvelői vizsgával, legalább
középfokú angol nyelvismerettel és jelenleg középvezetői besorolásban vannak.” Mindezt nyomtatva,
vagy átadva születési évenként, vagy bérbesorolás szerint az Excelnek, akár elemezhetjük a cég humán
erőforrásainak összetételét.
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