לשכת השכר של Priority

המקצוענות של ,Priority
השקט שלכם!

כל היתרונות של חשבות שכר מקצועית ,במיקור חוץ ,על בסיס המערכת
הארגונית המתקדמת שאתם מכירים ,עם חיסכון משמעותי בעלויות.

מה מציעה לכם לשכת השכר של ? Priority
שירות חשבות שכר מקיף מא' ועד ת' על ידי אנשי מקצוע מעולים שנבחרו בקפידה,

תחת קורת הגג של .Priority Software
 חישוב חודשי והפקת תלושי שכר לכל סוגי העובדים.
 קליטת עובדים חדשים ,הסבת עובדים ויישום הסכמי שכר.
 הפקת מגוון רחב של טפסים ודוחות פנימיים וחיצוניים.
 שידור דוחות ישירות למערכות ביטוח לאומי ולרשויות.
 מנגנוני בקרות שכר ואכיפה למניעת טעויות שכר.
 מענה למעסיקים לשאלות עובדים ותמיכה שוטפת.
 גישה ישירה למערכת ניהול נוכחות של .Priority
 פורטל עובדים – המספק גישה ישירה לכל עובד לצפיה
בתלושי השכר ,מאפשר עדכוני סטטוס וביצוע פעולות נוספות.
 גישה ישירה אל הענן מכל מקום ומכל מכשיר.
 מערכת מבוססת הרשאות (קדם שכר ,מורשי שכר).

וזה רק על קצה המזלג...

לשכת השכר של Priority

לשכת שכר המתקשרת ישירות עם מערכת
ה Priority -שלכם
השירות מבוסס טכנולוגיה מתקדמת מבית  ,Priority Softwareהמסתנכרנת עם המערכת
הארגונית של  Priorityבאופן מלא ומעניקה מגוון יתרונות:
 אוטומציה של תהליכים המובילה לחיסכון במשאב אנושי ובזמן עבודה יקר.
 קליטת קבצים דיגיטלית ולא ידנית המובילה למניעה של טעויות אנוש.
 עדכון שוטף ברגולציה ,בידע מקצועי ובחקיקה והטמעתם בהתאם לצרכי הארגון.
 למנהלים  -גישה ישירה למערכת ,נגישות לנתונים בשקיפות מלאה.
 אפשרות לדיווח נוכחות ישירות במערכת.
 לעובדים  -כעת ניתן לקבל מידע בקליק ,באמצעות פורטל עובדים ידידותי .לעדכן פרטים ,לבצע
פעולות ,להוציא דו"חות ולקבל מענה מיידי.
 המערכת נמצאת אצלנו בענן ( )SaaSמאובטח וזמין עבורכם בכל מקום ובכל זמן.
 מחיר תחרותי במיוחד ,המתבסס על מספר תלושי השכר ,כך שאתם משלמים בהתאם לגודל הארגון.
 שירות ,תמיכה וגב מקצועי של  Priority Softwareעל כל המשתמע מכך.

זה טוב לעובדים ,זה טוב למנהלים
לשכת השכר של  Priorityכוללת פורטל שכר ונוכחות חדשני המאפשר לעובדי החברה לגשת למרחב מידע אישי
באופן מאובטח ,ישיר ועצמאי .המנהלים יכולים להנות מגישה ישירה למערכת לצפייה ולעדכון נתונים.

לעדכן דיווחים

למלא טפסים

להפיק דוחות

לצפות בנתונים

לשכת השכר של Priority
מעודכנים ומקצועיים עד הפרט האחרון
לשכת השכר של  Priorityמעסיקה חשבי שכר מנוסים אשר מספקים שירות חשבות שכר מלא מקצה לקצה ,על גבי
מערכת השכר המתקדמת והותיקה של  ,Priorityהמפיקה בכל חודש עשרות אלפי תלושים.
אנו דואגים להיות הראשונים להתעדכן ברגולציה ובתקנות ,בשינויים ובהתראות וליישמם בזריזות במערכת.

זה פשוט לצאת לדרך
לשכת השכר שלנו יודעת "לדבר" עם מערכת  Priorityהקיימת בארגון ולהתחיל לעבוד
במהירות ובצורה חלקה ,כשכל הנתונים זמינים בענן ונגישים לכם ללא תיווך.
העיקרון המנחה שלנו הוא להוריד מכם את כל דאגות השכר ,לצמצם תקורות
ולשחרר אתכם לעסוק בליבת העסק.

גם המחיר ידידותי
תכולה נדיבה במיוחד ,במחיר תחרותי ,אשר נקבע בהתאם למספר תלושי השכר
המופקים בכל חודש .ללא תוספות ובלי הפתעות.
בואו לקבל מאיתנו הצעה שתוכיח לכם שלשכת שכר איכותית יכולה להיות גם משתלמת במיוחד.

כמה מילים עלינו
Priority Software

היא חלוצה בינלאומית בתחום פתרונות ה ,ERP -המציעה חבילת  ERPמלאה,

אינטגרטיבית וקלה ליישום ולתחזוקה .החזון של  Priorityהוא להעצים עסקים בכל גודל עם פתרון ניהול מקיף,
גמיש ופשוט להגברת הרווחיות והיעילות .כיום ,יותר מ 7,500-חברות ב 40-מדינות מסתמכות על הפתרונות של
 Priorityלניהול יומיומי של הארגון .כחלק מהמשימה שהציבה לעצמה ,להפוך את ה ERP -לקל יותר ולספק
חלופה נגישה לפתרונות מורכבים ויקרים Priority ,מקפידה על חדשנות טכנולוגית כדוגמת תמיכה מלאה
במכשירים ניידים ועבודה בענן .הסביבה העסקית של  ,Priorityהכוללת עשרות שותפים עסקיים בישראל
וברחבי העולם ,היא הוכחה נוספת למחויבותה לאספקת מוצרים ושירותים איכותיים ואמינים ברמה הגבוהה ביותר.
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