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PROBIT
Wysoka Kultura w Księgowości
Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek, których celem jest organizowanie i prowadzenie
działalności kulturalnej, opracowaliśmy pakiet systemów wspomagający zarządzanie Instytucjami Kultury.
Poprzez długoletnią i ścisłą współprace z podmiotami eksploatującymi nasze systemy stworzyliśmy
szereg rozwiązań wspomagających m.in. możliwość rejestrowania kosztów i przychodów z podziałem na:
➢ organizowane imprezy kulturalne,
➢ miejsca ich powstawania,
➢ źródła finansowania,
➢ rozdziały i paragrafy, itd.
System PROBIT charakteryzuje się dużą elastycznością działania, a wysoki stopień parametryzacji
umożliwia dostosowanie oprogramowania do specyfiki danej instytucji, dlatego bardzo dobrze sprawdza się
zarówno w Bibliotekach Publicznych, Teatrach, Muzeach jak i Ośrodkach Kultury.
PROBIT zapewni Państwu kompleksową obsługę dzięki modułom:

➢ Finanse i Księgowość
➢ JEDNOLITY PLIK KONTRONY
✓ tworzy i przechowuje historię wszelkich zmian
danych dotyczących odbiorców i nabywców
✓ umożliwia prawidłowe przekazywanie danych
z faktur
✓ pozwala wprowadzać faktury z dokładnością do
poszczególnych pozycji faktury

✓ eksportuje pliki do Urzędu Skarbowego
z jednoczesnym archiwizowaniem danych
o wysyłce
✓ dodatkowa funkcjonalność nie wymagana
przepisami:
PODGLĄD DANYCH PRZED
WYSŁANIEM DO URZĘDU SKARBOWEGO

➢ podzielona płatność – będzie obowiązywać od kwietnia 2018
➢ analityka z podziałem na imprezy, klasyfikację budżetową, wydatki strukturalne, źródła finansowania
z wykorzystaniem słowników
➢ tworzenie i kontrola realizacji planu finansowego (zadaniowego i głównego)
➢ wspieranie analizy wydatków, dochodów i rozrachunków według imprez, rozdziałów i paragrafów,
jednostek (miejsc powstawania)
➢ dekretowanie na podstawie wcześniej przygotowanych wzorców
➢ możliwość analizy rozrachunków w terminie zapłaty oraz wydruk tytułów wykonawczych
➢ efektywne zarządzanie płatnościami poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych mechanizmów
do generowania elektronicznych przelewów wg pilności oraz import wpłat
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➢ Płace-Kadry
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

rozliczenia artystów z dokładnością do poszczególnych spektakli, sztuk w których występują
E-deklaracje – generowanie PIT’ ów bezpośrednio z programu do Urzędu Skarbowego
indywidualne kalendarze czasu pracy
rejestr czasu pracy
obsługa wieloetatowości na kartotece
Łącznik z systemem elektronicznej bankowości – automatyczne tworzenie przelewów na podstawie
przeliczanych list płac
Kontrola terminów – generowanie przypomnień o kończących się m.in. umowach, badaniach lekarskich
i innych
Łącznik z programem „Płatnik” ZUS
Przyjazny generator raportów płacowych, zestawień kadrowych oraz sprawozdań GUS
Eksport raportów i danych do MS Excel

➢ eKiosk Pracowniczy
Aplikacja umożliwia pracownikom dostęp do swoich danych kadrowych takich jak:
➢ dane podstawowe, adresowe, inne dane kontaktowe,
➢ dane dotyczące historii nieobecności podczas całego zatrudnienia
➢ aktualne dane dotyczące urlopu
➢ karta zarobków za dowolnie wybrany okres
➢ miesięczna karta ewidencji czasu pracy za dowolnie wybrany miesiąc z wyszczególnieniem dni
nieobecności, godzin zwykłych, nadliczbowych (50%, 100%), nocnych, świątecznych, dyżuru itd.
➢ harmonogram pracy za dowolnie wybrany okres
➢ wszystkie listy płac z możliwością podglądu paska wybranej listy z informacjami o potrąceniach,
zasiłkach, ubezpieczeniach
Pracownik może także za pomocą platformy wysłać wiadomości bezpośrednio do działu kadr.
W systemie istnieje możliwość składania wniosków i podań urlopowych oraz zgłaszania nieobecności
z równoczesnym powiadomieniem przełożonych.
Aplikacja internetowa pośredniczy w komunikacji pracownika z Działem Kadr

➢ Majątek Trwały
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ewidencja i zarządzanie środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi
ewidencja niskocennych składników majątku
nowa Klasyfikacja Środków Trwałych
uproszczona metoda amortyzacja podatkowej i bilansowej
sprawozdania i raporty (m.in. zestawienia GUS)
wydruk etykiet z kodami kreskowymi składników majątku trwałego i wyposażenia z drukarki
atramentowej/laserowej
➢ możliwość inwentaryzacji za pomocą kolektorów danych (czytników kodów kreskowych)
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