PayroLab
Πακέηο ςπηπεζιών Μιζθοδοζίαρ PayroLab
Τν παθέην ππεξεζηώλ PayroLab εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή, έγθαηξε, ζύλλνκε θαη ηεθκεξησκέλε έθδνζε ηεο
Μιζθοδοζίαρ ηεο επηρείξεζήο ζαο, πξνζθέξνληάο παξάιιεια ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε ζηε Γηνίθεζε ηεο
εηαηξείαο, κε ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ αποππήηος ηεο Μηζζνδνζίαο ηεο.
Η FinanceLab, απνηεινύκελε από ζηειέρε ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζε
ζέκαηα Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, θαζώο θαη ην δηεπξπκέλν δίθηπν ζπλεξγαηώλ ηεο, εμαζθαιίδεη άξηζηε
πνηόηεηα ππεξεζηώλ ζε ζέκαηα Δπγαηικήρ και Αζθαλιζηικήρ Νομοθεζίαρ θαη γεληθά ζε θάζε ζέκα πνπ
αθνξά ηελ Γιασείπιζη Ανθπυπίνος Γςναμικού.
Πος απεςθύνονηαι οι ςπηπεζίερ PayroLab;
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε:






Βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο όισλ ησλ θιάδσλ
Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο
Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ
Καηαζηήκαηα
Δπηρεηξήζεηο εζηίαζεο – θέληξα δηαζθέδαζεο, θ.η.ι.

Γιαηί Δξυηεπική Ανάθεζη Μιζθοδοζίαρ ζηη FinanceLab;
 Μείυζη Κόζηοςρ: Δπηηπγράλεηαη γηα ηελ επηρείξεζε κείσζε ηνπ θόζηνπο από ηελ εμνηθνλόκεζε:
αλζξσπίλσλ πόξσλ, εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο θαη γξαθείσλ, ρώξσλ εξγαζίαο, θόζηνπο ρξήζεο,
ππνζηήξημεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηνπ ινγηζκηθνύ Μηζζνδνζίαο, θόζηνπο εθπαίδεπζεο ηνπ
πξνζσπηθνύ.
 Αύξηζη Παπαγυγικόηηηαρ: Οη Αλζξώπηλνη Πόξνη πνπ απειεπζεξώλνληαη, κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζε
παξαγσγηθόηεξεο εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο.
 Ακπίβεια: Υινπνηνύκε κε αθξίβεηα ηηο αλαιεθζείζεο εξγαζίεο, δεδνκέλνπ όηη απηή είλαη ε δνπιεηά
καο, κε επαγγεικαηηζκό θαη ρσξίο ππεθθπγέο θαη δηθαηνινγίεο.
 Δμπιζηοζύνη: Σηε FinanceLab εθηεινύκε νπσζδήπνηε ην αλαιεθζέλ έξγν, ελ αληηζέζεη κε ηελ
εζσηεξηθή κηζζνδνζία, πνπ κπνξεί ιόγσ αζζελεηώλ, παξαηηήζεσλ θιπ, λα παξνπζηάζεη πξόβιεκα
πινπνίεζεο.
 Τασύηηηα: Δκείο ζηε FinanceLab, κειεηνύκε θαη πηνζεηνύκε ηαρύηαηα ηα δηαξθώο εμειηζζόκελα
επηηεύγκαηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο γλώζεο, πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζπλερώο ρξήζηκνη θαη
αληαγσληζηηθνί, κε πξνθαλέο όθεινο γηα ηελ επηρείξεζε.
 Έγκςπη Δνημέπυζη: Έρνπκε ζπλερή επαθή κε αμηόπηζηεο θαη έγθπξεο πεγέο πιεξνθόξεζεο, γηα ηελ
άκεζε ελεκέξσζή καο όζνλ αθνξά αιιαγέο ζε Ννκνζεηήκαηα θαη Καλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ
Μηζζνδνζία θαη ηα ζέκαηα πξνζσπηθνύ.
 Υπεςθςνόηηηα: Σηε FinanceLab έρνπκε επίγλσζε ηεο πνηθηιόκνξθεο επζύλεο καο γηα ην απνηέιεζκα
ηεο αλαιεθζείζαο εξγαζίαο καο, γη΄απηό θαη εθπαηδεπόκαζηε ζπλερώο θαη νξγαλσλόκαζηε θαηάιιεια.
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Ταπηόρξνλα, ζαο εμαζθαιίδνπκε απόλςηη εσεμύθεια και διαζθάλιζη ηος αποππήηος ηηρ
Μιζθοδοζίαρ ζαο.
 Δςελιξία: Δμεηάδνπκε κε ζνβαξόηεηα θάζε ζαο αλάγθε θαη πξνζαξκνδόκαζηε δεκηνπξγηθά, κε ηηο
απαηηήζεηο, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ηηο αμίεο ηεο επηρείξεζεο.
 Αζθάλεια: Σηε FinanceLab ιόγσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ησλ εηδηθώλ καο, ηνπ εμειηγκέλνπ θαη
ζύγρξνλνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ησλ πξνεγκέλσλ ινγηζκηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε,
έρνπκε ηελ ππνδνκή λα εμαζθαιίδνπκε ηελ απξόζθνπηε εθηέιεζε ησλ αλαιεθζέλησλ ππεξεζηώλ κε
ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο άκεζεο απνθαηάζηαζεο ηπρόλ πξνβιεκάησλ, ιεηηνπξγίαο θαη παξαγσγήο
ππεξεζηώλ.
 Αποθςγή Άγσοςρ: Με ηελ αλάζεζε ηεο κηζζνδνζίαο ζηε FinanceLab, ηα αξκόδηα ζηειέρε ηεο
επηρείξεζεο απαιιάζζνληαη πιήξσο από ην άγρνο πνπ πξνθαιεί ε έγθαηξε θαη έγθπξε έθδνζε ηεο
κηζζνδνζίαο.
Μιζθοδοζία ζηη FinanceLab
Υπολογιζμόρ Μιζθών & Λοιπών Αμοιβών





Βαζηθόο Μηζζόο & Δπηδόκαηα Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ Δξγαζίαο
Μηζζόο κε βάζε Σπζηήκαηα Ακνηβώλ ηεο επηρείξεζεο
Σύγθξηζε κε κηζζνύο ΣΣΔ θαη δηαθνξέο
Λνηπέο ακνηβέο (bonus, πξνκήζεηεο, θίλεηξα, θ.ιπ.)
Υπολογιζμόρ & Έκδοζη Μιζθοδοζίαρ (Τακηικήρ & Έκηακηηρ)

 Tαθηηθή Mηζζνδνζία (άδεηεο, απνπζίεο, αζζέλεηεο, πξνθαηαβνιέο, ππεξεξγαζίεο, ππεξσξίεο, ινηπέο
ακνηβέο, αζθαιηζηηθά ηακεία, ΦΜΥ, ινηπέο θξαηήζεηο θ.ιπ.)
 Μηζζνδνζία Δθηάθησλ Ακνηβώλ
 Μηζζνδνζία Αλαδξνκηθώλ Απνδνρώλ
 Απνδείμεηο πιεξσκήο θάζε εξγαδόκελνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε δπλαηόηεηα απνζηνιήο ηεο
απόδεημεο κε e-mail, ζε θαζέλα εξγαδόκελν
 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ αξρείνπ θαζαξώλ απνδνρώλ θάζε εξγαδνκέλνπ, γηα ηελ άκεζε ππνβνιή ηνπ
ζηηο ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ επηρείξεζε, ηξάπεδεο.
 Δθθαζάξηζε δεδνπιεπκέλσλ απνδνρώλ, απνδνρώλ αδείαο θαη επηδόκαηνο αδείαο ζε παξαίηεζε ή
απόιπζε εξγαδνκέλνπ θαη έθδνζε απόδεημεο πιεξσκήο ζε ειεθηξνληθή κνξθή
Υπολογιζμόρ & Υποβολή Σηοισείυν ζηιρ Αζθαλιζηικέρ/ Δπγαζιακέρ/Φοπολογικέρ Απσέρ
 Σύληαμε θαη ππνβνιή εηεζίσλ Πηλάθσλ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο
κέζσ δηαδηθηύνπ
 Σύληαμε θαη ππνβνιή Πηλάθσλ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο κέζσ
δηαδηθηύνπ ζηηο πεξηπηώζεηο αιιαγώλ σξαξίνπ, κηζζνύ ή ζε πεξίπησζε λέαο πξόζιεςεο
 Σύληαμε πεξηνδηθώλ θαη εθθαζαξηζηηθώλ δειώζεσλ ΦΜΥ
 Υπνβνιή ησλ βεβαηώζεσλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ
 Σύληαμε Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο (Α.Π.Γ.) ΙΚΑ θαη ππνβνιή ηεο κέζσ δηαδηθηύνπ ζηηο
ππεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ
 Σύληαμε ησλ Καηαζηάζεσλ Πιεξσκήο ή ειεθηξνληθώλ αξρείσλ εηζθνξώλ ινηπώλ ηακείσλ θπξίαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη ππνβνιή ηνπο κέζσ δηαδηθηύνπ γηα όπνην ηακείν απηό απαηηείηαη
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Λοιπέρ Δκηςπώζειρ (ηλεκηπονική μοπθή)
 Έθδνζε Μηζζνδνηηθήο Καηάζηαζεο γηα θάζε κηζζνδνζία ζε αξρείν xls θαη pdf.
 Έθδνζε Αληηγξάθσλ Α.Π.Γ.
 Παξνρή πιεξνθνξηαθώλ θαηαζηάζεσλ ζηνηρείσλ κηζζνδνζίαο αλαιόγσο πξνο ηηο αλάγθεο ηεο
Δπηρείξεζεο
 Σύληαμε θαη Έθδνζε Βεβαηώζεσλ Δηήζησλ Απνδνρώλ θαη Φόξνπ Μηζζσηώλ Υπεξεζηώλ γηα θαζέλα
από ηνπο εξγαδνκέλνπο
 Σύληαμε θαη απεηθόληζε Σηαηηζηηθώλ Πιεξνθνξηώλ Πξνζσπηθνύ
Λογιζηικά Άπθπα, Πποβλέτειρ Μιζθοδοζίαρ, Καηανομέρ Κόζηοςρ
 Έθδνζε Μεληαίνπ Λνγηζηηθνύ Άξζξνπ ζε κνξθή αξρείνπ πνπ απαηηεί ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο
επηρείξεζεο γηα ηελ απηόκαηε θαηαρώξεζή ηνπ.
 Πξνβιέςεηο θόζηνπο Μηζζνδνζίαο Γώξσλ Πάζρα & Φξηζηνπγέλλσλ, Δπηδόκαηνο Αδείαο, Bonus ή/θαη
γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν επηζπκεί ε επηρείξεζε
 Καηαλνκέο θόζηνπο κηζζνδνζίαο όπσο ε επηρείξεζε επηζπκεί
 Πξνϋπνινγηζκόο Κόζηνπο Μηζζνδνζίαο
 Σελάξηα, Κξηηήξηα, Πεξίνδνη, Υπνινγηζκνί
Άδειερ - Αζθένειερ - Αποςζίερ (αμειβόμενερ ή μη)
 Γηαρείξηζε εκεξώλ θαλνληθήο αδείαο, ηήξεζε ειεθηξνληθνύ αξρείνπ ιήςεσο θαη ηνπ ππνινίπνπ
θαλνληθώλ αδεηώλ, δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ θαλνληθώλ αδεηώλ
 Γπλαηόηεηα κεληαίαο ελεκέξσζεο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ γηα ην ππόινηπν ηεο θαλνληθήο ηνπ αδείαο κε
e-mail
 Τήξεζε ειεθηξνληθνύ αξρείνπ ιήςεσο θαη ππνινίπνπ ινηπώλ ακεηβνκέλσλ θαη κε αδεηώλ
 Τήξεζε ειεθηξνληθνύ αξρείνπ ιήςεσο θαη ππνινίπνπ ακεηβνκέλσλ εκεξώλ αζζελείαο θαη ππνινίπσλ
ινηπώλ απνπζηώλ Αλππαηηίνπ Κσιύκαηνο (ηνθεηόο, δηθαζηήξην, αηπρήκαηα θ.ιπ.)
Πποζλήτειρ - Αποσυπήζειρ - Απολύζειρ - Σςνηαξιοδοηήζειρ - Ππογπάμμαηα Δθελοςζίαρ Δξόδος
 Γηα ηηο Πξνζιήςεηο: Σπκπιήξσζε Δληύπνπ "Δ3-Αλαγγειία Πξόζιεςεο" θαη Υπνβνιή ηνπ κέζσ
internet ζηνλ ΟΑΔΓ, Τήξεζε Βηβιίνπ Πξνζιήςεσλ, Σπκπιήξσζε Δληύπσλ Σπκβάζεσλ Δξγαζίαο
(Ανξίζηνπ Φξόλνπ, Οξηζκέλνπ Φξόλνπ, Μεησκέλεο Απαζρόιεζεο, Δθ πεξηηξνπήο Δξγαζίαο
 Γηα ηηο Απνιύζεηο: Υπνινγηζκόο Απνδεκηώζεσλ Απόιπζεο, Σπκπιήξσζε Δληύπνπ "Δ6-Καηαγγειία
Σύκβαζεο Δξγαζίαο Ανξίζηνπ Φξόλνπ", θαη Υπνβνιή ηνπ κέζσ δηαδηθηύνπ ζηνλ ΟΑΔΓ.
 Γηα ηηο Απνρσξήζεηο Πξνζσπηθνύ: Σπκπιήξσζε Δληύπνπ "Δ5-Αλαγγειία Οηθεηνζεινύο Απνρώξεζεο
Μηζζσηνύ" θαη Υπνβνιή ηνπ κέζσ δηαδηθηύνπ ζηνλ ΟΑΔΓ.
 Γηα ηα Πξνγξάκκαηα Δζεινπζίαο Δμόδνπ: κειέηε, ππνζηήξημε, ηερληθή επεμεξγαζία, πινπνίεζε
Ππακηική Βοήθεια ζηην Υπηπεζία Πποζυπικού
 Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο παξνπζίαο ζηελ εξγαζία, εμαγσγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ παξνπζίαο,
ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ αδεηώλ-απνπζηώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ
εθάζηνηε κηζζνδνζία
 Υπνζηήξημε γηα ηελ έθδνζε 15λζήκεξσλ ή κεληαίσλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ελαιιαζζνκέλσλ
σξαξίσλ ε εκεξώλ.
 Γπλαηόηεηα ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ηνπο, ζε 15λζήκεξε ή
κεληαία βάζε κε e-mail
 Γεκηνπξγία θαη Δλεκέξσζε Αηνκηθώλ Φαθέισλ/Σηνηρείσλ Δξγαδνκέλσλ (Φσηνγξαθία, Σηνηρεία
Μεηξώνπ, Αηνκηθά, Πξνζσπηθά, Δξγαζηαθά, Μηζζνινγηθά)
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 Γηαρείξηζε παξνρώλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (έμνδα θηλήζεσο, θνππόληα, απηνθίλεηα, θηλεηά
ηειέθσλα, νκαδηθή αζθάιηζε, bonus θ.ιπ.)
 Γηα ηηο Σπκβάζεηο Οξηζκέλνπ Φξόλνπ ή Έξγνπ: Σπκπιήξσζε Δληύπνπ "Δ7-Βεβαίσζε - Γήισζε
Δξγνδόηε γηα Σπκβάζεηο Οξηζκέλνπ Φξόλνπ ή Έξγνπ" θαη Υπνβνιή ηνπ κέζσ δηαδηθηύνπ ζηνλ
ΟΑΔΓ.
 Παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη επεμεγήζεσλ γηα ζέκαηα κηζζνδνζίαο πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο
επηρείξεζεο
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επικοινυνήζηε καδί καο:
Τειεθσληθά ζην 2310 566.777
Με θαμ ζην 2310 566.888
Ηιεθηξνληθά ζην info@financelab-gr.eu ή www.financelab-gr.eu
ή επηζθεθζείηε ηα γξαθεία καο ζηελ Δπμού 1, 54625, Θεζζαλονίκη

Γιαηί πιζηεύοςμε ζηην επικοινυνία, ηην εμπιζηοζύνη και ηην απμονική ζςνεπγαζία
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