Mzdová agenda snadno a rychle
3 důvody,
proč zvolit OKmzdy
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OKmzdy se vám přizpůsobí

Program OKmzdy je koncipován tak, aby
efektivně pracoval jak v podniku s mnoha
stovkami zaměstnanců, tak i pro soukromého podnikatele s několika zaměstnanci bez
mzdové účtárny.
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Blanka Hovorková, Henkel ČR, spol. s r.o.

Rychlost a jednoduchost

OKmzdy se vyznačují intuitivním ovládáním
a příjemným uživatelským rozhraním. Zadání
i výsledky zobrazuje názorně a přehledně.
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„OKmzdy se vyznačují uživatelskou jednoduchostí, přehledností a logičností zpracování. Oceňujeme i výbornou službu
hotline a dobrou cenu.“

Stále aktuální legislativa

Při zakoupení nové licence s podporou získáte nárok na používání telefonické podpory.
V průběhu trvání licence automaticky zasíláme aktualizace, proto s programem OKmzdy
vždy budete účovat podle aktuální legislativy.

Čím OKmzdy ulehčí práci i vám?
Účetní historie

Respektování organizační struktury

Díky programu OKmzdy máte kdykoliv přehled o celé účetní historii. Můžete snadno
vytvářet sestavy za libovolné období, stejně
jako provádět opravy dat v minulosti.

Při práci vám pomůže rozdělení pracovníků
na útvary, střediska, činnosti a zakázky.
Velkým plusem je taktéž účetní rozčlenění
pracovních poměrů i jednotlivých položek.

Všestranné výstupy

Spolupráce s externími programy

OKmzdy vám umožní vytvářet sestavy
a výstupy šité ma míru vašim potřebám
a exportovat data do formátů pro další
použití (Excel, PDF a další).

Program obsahuje rozhraní pro spolupráci
s externími návaznými moduly pro personalistiku, docházku účetnictví a komplexní
ERP systémy.

Elektronické podání

Bezpečnost dat

Zjednodušte si práci a ušetřete náklady díky
elektronickému podání formulářů na Českou správu sociálního zabezpečení.

Možnost nastavit jednotlivým uživatelům
různé úrovně přístupů. Vaše data tak budou
stále ochráněná.

Nabízíme více než software.

Po celou dobu trvání licence máte nárok na
aktualizaci, podporu, školení a další výhody

Aktualizace programu

Informační zpravodaj

Naši zákazníci

Při zakoupení licence s podporou získáte přístup k pravidelným aktualizacím programu.
Nové verze jsou zasílány během celého roku
automaticky zdarma poštou, nebo ke stažení
na webu.

Všem uživatelům pravidelně zasíláme elektronický zpravodaj, ve kterém se dozvíte nejen
o chystaných legislativních úpravách v oblasti
mzdové problematiky, ale i informacích a
novinkách v programu OKmzdy.

 Henkel ČR, spol. s r.o.

Školení a implementační služby

Hotline

 Ministerstvo zahraničních věcí ČR

V našich učebnách v Praze a v Brně pořádáme
pravidelná školení pro uživatele programu
OKmzdy. Poskytujeme také individuální
podporu při náběhu systému od analýzy,
instalace a nastavení systému po dohled při
zkušebním provozu.

Po celou dobu platnosti licence máte možnost využít telefonické nebo e-mailové podpory pro vaše technické či metodické dotazy.

 Divadlo Spejbla a Hurvínka

www.okmzdy.cz

 KENVELO CZ s.r.o.
 CETELEM ČR, a.s.
 Ernst & Young

 Vekra stavební, s. r. o.
 a

více než 1000 dalších

Outsourcing
mezd
Využijte outsourcing.

Kdy je vhodné externí
zpracování mezd?

Minimalizujte firemní náklady a zbavte se nutnosti
sledovat vývoj legislativy ve mzdové oblasti.

 Když zakládáte firmu - rádi byste se věnovali své hlavní činnosti a nemáte důkladné

Výhody outsourcingu
 Ochrana citlivých dat před zneužitím

znalosti v oblasti mezd.

uvnitř organizace

 Když dochází k organizačním změnám - výpadek účetní z důvodu nemoci její či jejich

 Úspora nákladů za odborná školení

dětí, dovolené apod.
 Když má vaše mzdová účetní více povinností a nestačí sledovat legislativní změny.

 Diskrétní výplatní pásky jako standard

 Když chcete ušetřit. Dobrá mzdová účetní zvládne hladce spočítat více než 200 mezd.

 Úspora investic do pořízení a údržby

Pokud máte zaměstnanců méně, nevyplatí se mzdovou účetní zaměstnávat.

mzdového software
 Garance odpovědnosti za správnost

výpočtů

Kompletní zpracování mzdové agendy
Naši specialisté jsou připraveni vést kompletní mzdovou agendu vaší společnosti, ať již ve
vaší firmě pracují desítky či stovky zaměstnanců. Minimalizujte firemní náklady, zbavte se
nutnosti sledovat vývoj legislativy ve mzdové oblasti. Pro výměnu dat využíváme nejmodernější komunikační prostředky, šifrování informací a elektronický podpis. Bližší informace
poskytne obchodní oddělení společnosti OKsystem.

 Rychlost, komfort a profesionalita posky-

tovaných služeb
 Řešení zastupitelnosti – disponujeme

širokou základnou mzdových specialistů

Naši zákazníci
 Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o.

Zkušení specialisté pracují za vás
Náš tým mzdových specialistů zpracuje
mzdy bezchybně a podle aktuální legislativy.

 Zdravotní pojišťovna MÉDIA
 Medicover CZ, s.r.o.
 Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Data pro zúčtování
Zpět dostanete sestavy pro
zůčtování a veškeré potřebné
podklady pro úřady.

Zbavte se starosti
Pošlete zabezpečenou cestou podklady
pro zpracování mezd
specialistům.

 a další

Kontaktujte nás.
Usnadněte si práci
a ušetřete náklady
Mzdová agenda?

Rádi se s vámi sejdeme a navrhneme
řešení i pro vás.
e-mail: obchod@oksystem.cz
tel.: 236 072 111

Složitá legislativa?
Nedostatek času?

OKsystem s.r.o.
Na Pankráci 125
140 21 Praha 4

tel.: 236 072 111
fax: 236 072 112

http://www.oksystem.cz
e-mail: info@oksystem.cz

OKsystem patří k předním softwarovým společnostem v ČR. Zabývá se vývojem programových aplikačních systémů pro veřejnou správu i podnikovou
sféru. OKsystem je také autorizovaným školicím střediskem Microsoft, Cisco, Oracle, Novell a Unify.

