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TAHTI – Palkanlaskenta Pk-yrityksen vaivattomaan palkanlaskentaan. Sisältää kaiken
tarpeellisen PK- yrityksen palkanlaskentaa varten. Ohjelma on nopeasti käyttöönotettavissa ja sitä on helppo käyttää. Palkanlaskenta on rakennettu joustavaksi ja
helppokäyttöiseksi eri toimialoilla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille.
Joustavuuden ansiosta järjestelmä pystyy mukautumaan lainsäädännön muutoksiin ja
yrityksen muuttuviin tarpeisiin. Järjestelmä sisältää lakisääteiset sekä yleisesti
tarvittavat tilastot ja konekieliset aineistot. Omia raportteja voidaan määritellä järjestelmään sisältyvällä palkanlaskennan raporttigeneraattorilla. Palkanlaskenta ohjelmaa
on mahdollisuus käyttää erikseen omana moduulina tai osana TAHTI-ohjelmistoa.
Yhdistettävissä TAHTI-Kirjanpitoon ja TAHTI-Työajanseurantaan.

Ohjelman ominaisuuksia:
• sisään kirjautuminen tunnuksin, eritasoisia käyttäjiä
• käyttäjä voi määritellä palkkalajit ja laskentasäännöt
• vähennysten ja kulujen huomioiminen palkanlaskennassa
• tilikauden palkkojen muodostus, tarkistaminen ja uudelleen muodostaminen helppoa
• monipuoliset tulosteet ja raportit
• mahdollistaa kattavan palkkakustannusten seurannan TAHTI-Kustannuslaskennassa

Henkilörekisteri
Henkilörekisteri sisältää kaikki palkanlaskennan kannalta oleelliset perustiedot.
Henkilön perustiedot, tilastointi, perinnät, palkkatiedot, verotiedot ja luontoisedut
on ryhmitelty omille sivuilleen.

Palkkatapahtumat
Henkilörekisterin tietojen perusteella tuotetaan ns. vakiotapahtumat asioista, jotka
pysyvät kaudesta toiseen samoina. Näitä ovat mm. kuukausipalkat, luontaisedut,
vakiolisät ja -vähennykset. Näiden lisäksi henkilölle voidaan tallentaa tilikausikohtaisia
palkkatapahtumia. Palkkatapahtumien syöttö on helppoa, koska palkkalajiin liitetty
kaava ohjaa syöttöä. Hinnat tulevat palkkalajeilta tai henkilön perustiedoista.

Palkkojen laskenta
Palkkojen muodostusta ja sen jälkeistä palkkapussien tarkistuslistaa ns.
brutto-nettolistaa, voidaan tehdä vapaasti aina uudestaan kunnes todetaan
palkkojen olevan oikein. Palkanlaskennassa syntyy pankkiaineisto, joka voidaan
lähettää pankkiin käytössä olevalla maksuliikenneohjelmalla.

Raportointi
Järjestelmästä löytyy kaikki tarpeelliset raportit ja tilastot. Palkkatodistus
voidaan ottaa vapaasti valittavalta kausiväliltä. Palkkakortti voidaan ottaa
tilikausiväliltä. Laskennasta saadaan myös palkkojen kuukausiyhteenveto
kk-tilityksiä varten. Näiden lisäksi monipuoliset tulosteet ja raportit esim.
• henkilökunnan merkkipäiväluettelo
• nimi- ja osoitetarrat
• AY-jäsenmaksut
• palkkapussit (myös vapaasti määriteltäviä osia)
• TEL-työsuhde-/vuosi-ilmoitus (aineisto myös konekielisenä)
• verottajan vuosi-ilmoitus (aineisto myös konekielisenä)
• kirjanpitoyhteenveto
• kirjanpitoerittely (aineisto kirjanpitoon)
Raporttigeneraattorilla on mahdollisuus määritellä omia raportteja tarpeen
mukaan sekä tapahtumista että kumuloiduista palkkatiedoista. Kaikkia raportteja ja tulosteita voidaan esikatsella näytöllä sekä tulostaa paperille.
Jälleenmyyjä:

TAHTI-ohjelmistot:

www.datala.fi

