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  حقوق و دستمزد   ليست حقوق
، اضـافات ، تصـويه حسـاب ،      w۲'s، درآمـد ، كسـري ، افـزايش بهـاي راكـد ،       GAAPراه حل هاي واحـد حقـوقي   

واحـد حقـوق   . گزارشات دولتي ، تقسيم سود و ماليات هاي بهتر ، سريع تر و ارزان تـر بـا دقـت بيشـتر را اداره مـي كنـد       
GAAP   شـما بـه عنـوان    . ونه شيوه هاي حساب يا مقادير با نرخ با كد پيچيـده وجـود نـدارد    هيچ گ. انعطاف پذير است

كاربر اجازه داريد كه طريقه محاسبه درآمد و كسري ها را تعيين كنيد ، سپس مي توانيد كه اسـتاندارد كسـري و درآمـد    
ن است در هر پردازش چرخـه  و چك پرداختي ممك)  Time cards( بنابراين گاه برگ ها . كارمندان را ضميمه كنيد 

تمامي فعاليت حقوق به طور اتوماتيك منابع را به دفتر كل و واحد هزينه كار متصل . حقوق به طور اتوماتيك توليد شود 
  –ساله   ۱۰با سابقه   -سپس شما فوراً گزارشات تجزيه و تحليل جزئيات را فراهم مي كنيد . مي كند 

  :ت هاي بيشتر در واحد حقوق و دستمزد راائه شده است قسمت كوچكي از قابليدر زير تنها 
ممكن است كار چندان حوزه فعاليت متفاوت . تمام نواحي را در بر مي گيرد .   GAAPحقوق و دستمزد در  - 

  .با همان مدت زمان در سال و حفظ همان شماره كارمندي داشته باشند 
براي توليد كاسـت هـا ، فالپـي هـا ، گزارشـات يـا         ncAchAقاذبليت سپرده مستقيم بر اساس استانداردهاي  - 

 .  EBCDIيا در قالب   ASCIIانتقال مستقيم اطالعات سپرده  در 

 .كدهاي نامحدود كسري و درآمد تعريف شده توسط كاربر  - 

 .پردازش اتوماتيك يا دستي گاه برگ ها و پردازش گاه برگ حقوق  - 

داده مـي    GAAPستي وارد يا به د را مي توان به طور دعات كارمنساعت هاي كاري و اطال. رابط زمان كار  - 
 . شود 

 . پرداخت گوناگون هر كارمند در هر دوره پرداخت  مكان ، حوزه ها و نرخ - 

 . يا به ما اجازه تهيه جداول جديد براي شما را مي دهد ...  تعويض آسان برنامه ماليات محلي ، ايالتي و فدرال  - 

،   Local  ،Local۲، ايـالتي ،    FICAاز نهاد مالياتي در سـطوح فـدرال ،   پيگردي اتوماتيك عدم پرداخت  - 
FUTA   ،SUTA   وSDI . 

 .حقوق بانكي چندگانه و موجودي هاي مختلف چك بر اساس مكان حساب  - 

 .امكان ادامه فرآيند حقوقي در يك دوره جديد حساب قبل از بسته شدن دوره قبل  - 

  -بر ساسا نياز شـما  ) كارمند يا گاه برگ(ربر با اطالعات زياد يا كم قالب چاپي حقوقي تعريف شده توسط كا - 
 .شامل متن دقيق 

، كسري و   EEOتمامي پوشه هاي كد دار مكان ، حوزه ها ، چرخه پرداخت ، نوع پرداخت ، رده پرداخت ،  - 
هـداري آن  نگ. درآمد ، برنامه ها ، كدهاي سرمايه گذاري و طبقات كاري تعريـف شـده توسـط كـاربر اسـت      

 . كامل مي شود ) نمايش يا چاپ(آسان و با يكبار انتخاب ليست براي فهرست كردن پوشه 

، ثبت چك ها ، ثبت مغايرت چك ، تجزيـه و تحليـل   ) گاه برگ هاي جديد يا قديمي(ناخالص فهرست هاي  - 
مـي توانـد   ) مي شـوند تمام موارد باال پوشه كددار نام گذاري (كارمند و نگهداري پوشه هاي تجززيه و تحليل 

 .براي هر محدوده تاريخ دوره پرداخت ، مكان ها ، شركت ها و اسامي و شماره شناسايي كارمندان تهيه شود 

 - W۲  ،FUTA   /SUTA   ،۹۴۱   ،۱۲۵   باانتخـاب معيـار   . گزارشات عرضه شده اسـت   هزار   ۴۰۱برنامه و
 . و بوسيله مكان و شركت ) ر قابل اجرا باشد اگ  -ماهه يا هر مدت مشخص  ۳( توسط نرخ دوره پرداخت 


