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dk Laun
Launakerfið, sem er að öllu leyti samtengt öðrum kerfishlutum í dk viðskiptahugbúnaðinum, svo sem
fjárhag, verk og viðveru (stimpilklukku), er notað til að halda utan um launagreiðslur fyrirtækisins. Það
veitir góða yfirsýn yfir allar launagreiðslur og er bæði fljótlegt og þægilegt til að halda utan um laun
starfsmanna. Kerfið býður upp á mjög fullkomna deilda-, verkefna- og viðfangsefnaskiptingu, þar sem
fylgst er ítarlega með launakostnaði í hverri deild, verkefni og viðfangsefni.
Starfsmaður getur verið að vinna í mörgum deildum á sama launatímabili og er launakostnaður vegna
vinnu hans sundurliðaður á þær deildir, verkefni og viðfangsefni sem hann vann við. Þetta á einnig við
um öll launatengd gjöld, svo sem mótframlag í lífeyrissjóð, stéttarfélag, tryggingagjald o.fl.
Hægt er að vera með beina tengingu við viðskiptabanka með dk sambankavefþjónustu. Þá er hægt á
einfaldan máta að greiða laun, lífeyrissjóðum og stéttafélögum beint úr launakerfinu og bóka greiðslur
alla leið í fjárhagsbókhaldið. Allar færslur breytast samtímis í dk og í viðskiptabanka.
Möguleiki er á uppsetningu aukastarfa sem geta tengst mismunandi lífeyrissjóðum og stéttarfélögum.
Með launadagbók er hægt að sækja vöruúttektir starfsmanna, vinnustundir frá stimpilklukkunni í dk og
mynda tillögu að desember/orlofsuppbót.
Grunnur launakerfisins hefur að geyma launþega og vinnslur til að skrá tíma og upphæðir. Öflugar
uppflettivinnslur eru sem auðvelda allar fyrirspurnar- og leitaraðgerðir. Færslur má rekja þangað sem
þær enda, í launakerfið, eða til upprunans í hvaða undirkerfi sem er.

Helstu kostir launakerfisins.:
-

Mjög ítarlega starfsmannaskrá
Öflugar greiningarvinnslur
Launaseðla m.a. á ensku
Öflugar uppflettivinnslur
Launadagbók
Stimpilklukka

-

Rafræn samskipti við stéttarfélög og lífeyrissjóði
Rafræn samskipti við banka og ríkisskattstjóra
Víddir (deildir, verkefni og viðfangsefni)
Endurhæfingarsjóður fylgi lífeyrissjóði
Tengingu við verk- og fjárhagskerfið
Sérvinnslur fyrir sveitarfélög
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