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WAPRO Gang PRESTIŻ, pierwsze
stanowisko
Cena brutto

3 311,00 zł

Cena netto

2 691,87 zł

Cena poprzednia

4 415,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Asseco WAPRO

Opis produktu
WAPRO Gang
Kadry i płace

WAPRO Gang to zintegrowany system kadrowo-płacowy, przeznaczony do wspomagania pracy działów kadr oraz rachuby płac
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach
budżetowych i biurach księgowych.

WAPRO Gang jest wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji
biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych.
WAPRO Gang jest systemem elastycznym, dopasowanym do wymagań różnych podmiotów gospodarczych. Znajduje
zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach
wynagradzania, i rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków
z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i
ZUS.
Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych
Program WAPRO Gang zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i listami płac, ewidencję nieobecności, współpracę z
rejestratorami czasu pracy przy jednoczesnej ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto WAPRO
Gang umożliwia współpracę z programem Płatnik, elektroniczny transfer do PFRON oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

Współpraca z innymi programami systemu WAPRO ERP
WAPRO Gang jest w pełni zintegrowany z systemem Finansowo-księgowym WAPRO Fakir. Program współpracuje również z
Księgą przychodów i rozchodów WAPRO Kaper i systemem obsługi Sprzedaży i magazynu WAPRO Mag w zakresie wymiany
danych firmy, pracowników i adresów.
WAPRO Gang dostępny jest w trzech wariantach: BIZNES, BIURO i PRESTIŻ skalowalnych w zależności od wielkości firmy i jej
potrzeb.
Zarys funkcjonalności programu:
Obsługa do 3 oddziałów [wariant BIZNES) lub dowolnej ilości firm (wariant BIURO, PRESTIŻ)
Wystawianie wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem gospodarki kadrowo-płacowej, a w szczególności:
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