PRODUKTOVÝ LIST

Online ekonomický software HUMANET
určený pre spracovanie personalistiky,
miezd, podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva je v spolupráci so
spoločnosťou SWAN a.s. prevádzkovaný
v prostredí profesionálne zabezpečeného
dátového centra Perpetuus.

Čo HUMANET
ponúka?
Vybrané štandardné moduly pre
PERSONALISTIKU A MZDY:
Personálne údaje
Organizačné riadenie
Agentúrne zamestnávanie
Vzdelávanie zamestnancov
Spracovanie dochádzky
Spracovanie miezd
Manažér
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Vybrané štandardné moduly pre ÚČTOVNÍCTVO:
Pokladňa
Banka
Denník
Pohľadávky
Záväzky
Sklad
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Prečo HUMANET
Informačný systém HUMANET bol na slovenskom trhu prvým
riešením, ktoré využívalo službu cloud computing v oblasti
riadenia ľudských zdrojov, personalistiky, spracovania miezd
a jednoduchého aj podvojného účtovníctva. To spolu
s modulom pre spracovanie dochádzky dnes robí HUMANET
najkomplexnejším online ekonomickým riešením na trhu.
HUMANET ako plnohodnotné cloud riešenie nevyžaduje
žiadne vstupné či registračné poplatky a je úplne nezávislé
od platformy operačného systému a zariadenia užívateľa.
Postačujúcou podmienkou je internetové pripojenie
a internetový prehliadač v plnohodnotnom grafickom
režime.
Systém je prispôsobený tak, aby flexibilne reagoval na reálne
potreby zákazníkov, reflektoval na dynamiku príslušnej legislatívy a najmä ušetril zákazníkovi čas a finančné prostriedky.

Jeho modularita, dynamickosť, bezpečnosť a profesionálny
servis dávajú zákazníkovi záruku spoľahlivosti a kvality.
Modularita dáva zákazníkovi možnosť „vyskladať si“ systém
na mieru, ktorý môže byť na základe ďalších požiadaviek individuálne prispôsobený. Systém „pay as you use it“ zabezpečuje efektívne vynakladanie prostriedkov iba v rozsahu,
v akom je systém zákazníkom skutočne využívaný.
Na základe rovnakého princípu je HUMANET ideálnym riešením aj pre start-up projekty, malých a stredných podnikateľov či samostatné účtovníčky, ktoré externe spracovávajú
mzdy a účtovníctvo pre viac spoločností.
Samozrejmosťou je bezplatná možnosť vyskúšania
HUMANETu.
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Službu HUMANET prevádzkuje spoločnosť HOUR, s.r.o., v spolupráci so spoločnosťou SWAN, a.s., v dátovom centre Perpetuus.
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Pre koho je HUMANET určený?
Online program Mzdy a personalistika je vhodný pre každý druh organizácie
a dostupný kdekoľvek sa nachádzate.

Majte prehľad o príjmoch a výdavkoch kdekoľvek sa nachádzate.

Nielen fakturácia, ale aj celé podvojné účtovníctvo je dostupné kdekoľvek sa nachádzate.

Hlavné výhody
Automatické aktualizácie
Zmeny zákonov a pravidiel sú zapracovávané do programu
okamžite, aby ste mali istotu správneho výpočtu mzdy vo vašom
výplatnom termíne. Nemusíte nikdy nič sťahovať, inštalovať
ani aktualizovať. Online mzdy, personalistika, jednoduché aj
podvojné účtovníctvo sú zárukou, že používate vždy najnovšiu
verziu programu.
História údajov
V jednej databáze má užívateľ vždy celé účtovníctvo. Nemusí sa

prepínať medzi rokmi, aby sa dostal k starším účtovným údajom
alebo aby si porovnal aktuálny účtovný rok s minulým účtovným
rokom. Údaje zadané do programu majú historickú platnosť
rovnako ako legislatíva.
Podpora
Samozrejmosťou sú rôzne príručky, videonávody a služby profesionálnej telefonickej a emailovej podpory.
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