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Integrált Ügyviteli Rendszer
Társadalombiztosítási 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 3 - Társadalombiztosítási modul
A WinSarc rendszer harmadik modulja a társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladataihoz kapcsolódó
nyilvántartásokat és funkciókat tartalmazza. A foglakoztatási jogviszonyok szerint kezeli és nyilvántartja
a dolgozók keresőképtelenségével és egyéb társadalombiztosítási juttatásaival kapcsolatos adatokat.
A modul tb ügyintéző feladatainak ellátására hivatott, elvégzi a betegszabadság, különféle táppénzek,
Gyed számításait és biztosítja az adatok visszamenőleges, időrendi nyilvántartását is. Az elszámolások
tetszés szerint eseti, vagy csoportos formában is elkészíthetők, majd ezt követően számos lista
nyomtatását kérhetjük
Az elszámolások eredményeit a WinSarc bérelszámolási modulja közvetlenül átveszi és beépíti a
fizetések számfejtésébe (járulékok, adók, letiltások levonása).
Az elszámolt és nyilvántartott adatok alapján a programmodul elkészíti az előírt nyomtatványok,
jelentések elektronikus feladások kimeneti állományait.
Törzsadattár
Részlet a törzsadattárból. Alul a kapcsolódó nyilvántartásokat láthatjuk:

A törzsadattárban rögzíthetjük az állandó adatokat, így az adatbeviteli hibák jelentősen csökkenthetők. A
programmodul automatikusan határoz meg olyan értékeket, mint az igénybe vehető betegszabadságok,
jogosultságok, illetve a WinSarc2 bérnyilvántartása alapján a napi táppénz összegei.
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Eseti és Csoportos elszámolások
Az elszámolásokat a körülményektől függően egyenként, vagy csoportosan is elvégezhetjük. Az olyan,
időtartamhoz kötött elszámolásokat, mint a Terhes-gyermekágyi segély, Gyed, Gyes, vagy nevelési
támogatások, a programmodulból automatikusan is elszámolhatjuk.
Csoportos elszámolások esetén, a zárást megelőzően a felvitt elszámolások szükség szerint
módosíthatók, törölhetők. Lehetőség van az elszámolási adatok folyamatos rögzítésére hónap közben
is, csökkentve a hóvégi „torlódást”.

Elszámolási listák nyomtatása
Az elszámolások felvitele és a zárás művelete után számos előre, szerkesztett lista nyomtatását
kérhetjük.
A listaválasztékban megtalálhatjuk a különféle jogcímenkénti, dolgozónkénti részletező listákat és
összesítőket egyaránt. Minden lista, adatlap és egyéb, statisztikai jellegű táblázat utólag is lekérdezhető.
Archív nyilvántartások
A rendszer beállítható ideig tárolja az egyes elszámolások részletezett adatait. Ennek köszönhetően
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időszaki kiértékelések, egyéb statisztikai és vezetői információk lekérésére van lehetőség. A „multi
editor” segítségével szélsőséges elemzéseket is elvégezhetünk. Az archív nyilvántartásokat a program
az egyes zárások során automatikusan karban tartja.

Multi editor
A rendszer egyedülálló „multi editor” szolgáltatásával pillanatok alatt készíthetünk kimutatásokat,
körleveleket, igazolásokat stb. Néhány, a táblázat manipulációs lehetőségei közül:

 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.
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