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създаден за бизнеса,
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30 години
ПОДПОМАГАМЕ РАБОТАТА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ
НАВРЕМЕННО ОТРАЗЯВАМЕ ПОСТОЯННО ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ
ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ
НАДГРАЖДАМЕ СОФТУЕРА СПОРЕД НУЖДИТЕ НА ВСЕКИ КЛИЕНТ
НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СА НЕОТЛЪЧНО ДО НАШИТЕ КЛИЕНТИ

ВИЕ САМИ ИЗБИРАТЕ МОДУЛИТЕ И КОНФИГУРАЦИЯТА НА СОФТУЕРА,
ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕТЕ
Ние обединихме всички необходими инструменти в един софтуер, който не само пести на Вашия HR отдел време и
труд, но и позволява да се обърне индивидуално внимание на всеки служител, като се използват неговите силни
страни и се отчитат личните му постижения така, че служителят да може да бъде постоянно мотивиран.

ЗАПЛАТИ
Бързо, лесно и коректно изчислени и изплатени работни заплати - не просто желание, а факт.

Водени от нашия 30 годишен опит, успяхме да автоматизираме редица рутинни дейности,
които утежняват работата на ТРЗ отдела ежедневно. Horizon е софтуер от ново поколение,
събрал в себе си всичко необходимо за бързо и надеждно изчисляване на възнагражденията
на Вашите служители. Базисните справки на програмата покриват изискванията на всеки
ТРЗ служител, а при необходимост от допълнителна систематизирана информация, Ви
предоставяме възможност и за индивидуални справки. Понеже разбираме, че всяка
информация трябва да бъде представена в подходящ формат, цялата справочна
информация можете да генерирате в текстови, excel и PDF формат. Horizon дава възможност
за гъвкави индивидуални настройки на начисления, удръжки и справки според
специфичните изисквания и методология, използвана във Вашата организация.

КАДРИ
От молбата за работа, до заповедта за освобождаване, ние Ви предлагаме детайлна информация
за всеки служител.

С Horizon Вие пестите време и труд, въвеждайки данните по договор или допълнителни споразумения
на Вашите служители еднократно и впоследствие всички останали модули работят с тях.
Horizon систематизира информацията, получена от дейностите по назначаване на нови и
преназначаване на настоящи служители, както и промяната в квалификацията им.
Поддържа база данни за всички кандидати за свободна позиция в организацията. Вие
имате досието на всеки желан от Вас кандидат, с възможност за водене на бележки от
интервюта, тестове, въпросници и пр.
Можете да проследите хронологията на промените на трудови, граждански договори и
ДУК, с възможност за генериране на неограничен брой допълнителни споразумения за
един договор.
Разполагате с цялата необходима информация, събрана в един модул, което ще спомогне и
коректното отразяване на отсъствия и отпуски.
Ще имате персонално електронно досие на всеки Ваш служител с информация за всички
негови данни, при това с опция за прикачване на копие от удостоверителни документи.

ГРАФИЦИ
По-добро планиране и отчитане на работното време на персонала с по-малко усилия.

Вие можете бързо и лесно да създадете работни графици за своите служители или за конкретни
отдели в предприятието. Спестявате време и усилия, като същевременно подобрявате планирането и
отчитането на работното време на персонала. В допълнение получавате:
Удобна за работа визуализация на работния график
Възможност за сумирано отчитане на работното време от 1 до 4 месеца
Максимално опростен процес по задаване на отсъствия
Автоматично изготвяне на график по зададени критерии и възможност за корекции
Автоматично отразяване на отсъствия и болнични в графика
Контрол на отработените дни и часове, контрол на дневния и нощния труд, контрол на
извънреден труд и труд в официални празници
Връзка със система за контрол на достъпа

Програмен продукт Horizon е софтуерно решение, подходящо за предприятия от всякакъв тип и размер.
Малки фирми, големи производствени предприятия, счетоводни кантори, търговски дружества, държавна
администрация, осигурителни каси – Horizon покрива нуждите на всяко едно от тях и подпомага дейността
им във всеки един аспект от управлението на човешките ресурси.

КАКВО ОЩЕ ПРЕДЛАГАМЕ?
ПРОЕКТИ
Horizon дава възможност за отчитане на работата по проекти. В системата може да
създавате нови проекти и да разпределяте вложеното време по тях. Часовете в болничен и
отпуск на всеки един служител, работещ по даден проект, както и начислените му
обезщетения, се отразяват в проектите, по които работи. Справки за действително
вложеното време по проекти, по служители и детайлна информация за начисленията по тях.

КУРСОВЕ
Можете да дефинирате необходимите изисквания по организиране на курсове за Вашите
служители, да прикачвате материали от проведени обучения, да поставяте оценки на всеки
един от присъствалите, както и да проследите цялата хронология от събитието. Имате
възможност да проследявате предстоящо изтичане на сертификати, дипломи и други
документи на Вашите служители чрез своевременна сигнализация от страна на системата.
Ще сте сигурни, че изпълнявате всички законови и вътрешнофирмени изисквания за
квалифициране и преквалифициране на служителите в предприятието.

АТЕСТАЦИИ
Horizon Ви дава възможност да приложите избран от Вас модел за оценка и атестиране на
служители. Ще имате обобщена информация за извършени атестации и оценки, на базата на
която да изберете най-подходящото кариерно развитие за всеки служител и да вземете
превантивни мерки в редица ситуации. Можете да създавате форми за атестации по Ваши
критерии, според спецификата на изпълняваните дейности от конкретен служител или цял
отдел. Модулът разполага и с възможност да използвате готови справки или сами да
структурирате такива, които да Ви дадат най-полезната индивидуализирана информация за
провежданите атестационни кампании.

ЗАПОРИ
Модул Запори елиминира възможността за неправилно изчисляване и удържане на суми от
Ваши служители. При получаване на известие за запор, информацията се въвежда в картона
на служителя и можете да проследите в детайли всички плащания и документи свързани с
него. При спиране на запор и наличие на следващи такива, сумата автоматично се
преразпределя. В допълнение можете да обвържете документите за запор с вида на плащане
- ЧСИ, публичен изпълнител или издръжка.

АВТОМАТИЧНО ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ ПРИ ЗАБАВЕНИ ДОКУМЕНТИ
Понякога документите се забавят, но това вече няма да е проблем за Вас. Horizon позволява
пълно и автоматично преизчисляване на данните за всички периоди назад, с което се
ограничава възможността за допускане на грешки. Автоматично се генерират изискуемите
коригиращи декларации и необходимите справки и рекапитулации за ръководството на
предприятието.

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЗАПИСВАНИЯТА
Horizon поддържа подробна информация в хронологичен вид на изчислителния процес за
всяка една операция. С натискането само на един бутон, Вие можете да проверите всяка една
стъпка, която формира дадено начисление или удръжка.

ГРАФИЦИ

КАДРИ

ЗАПЛАТИ

Предимства на HORIZON:
Своевременна актуализация при промени в трудовото законодателство
Съответствие със заложените изисквания по GDPR
Данните се въвеждат еднократно и всички модули работят с тях
Създаване и генериране на разнообразни потребителски справки
Сигнализация за изтичащи документи - трудови договори, сертификати, лични документи и др.
Сигурност на Вашите данни чрез автоматичен архив
Ръчна корекция на данните на всяко ниво
Автоматични експорти и връзки към различни счетоводни системи и системи за контрол на
достъпа. Експорт на данни в TXT, XLS и PDF формати
WEB модул за достъп до данните
Продукт с добра репутация сред проверяващите институци
Поддържане на неограничен брой фирми и брой на служителите във всяка отделна фирма
без промяна в цената за лицензи и месечната абонаментна такса

Гарантираме, че нашият екип от специалисти ще е винаги до Вас!

СОФИЯ

ВАРНА

AVI Business Center

Бизнес Парк Варна

Бул. "Цариградско шосе" 60, ет.2

Сграда 1, етаж 4, офис 401

+359 2 802 58 00

+359 52 702 100

WWW.SISTECHNOLOGY.COM

ofﬁce_sf@sistechnology.com

ofﬁce@sistechnology.com

БУРГАС

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РУСЕ

ул. "Места" 46, ет. 4.

ул. "Поп Харитон" 4 ет.1 офис 3

ул. "Васил Петлешков" 31

+359 88 8826913

+359 88 8459283

+359 88 7513640

burgas@sistechnology.com

ofﬁce_vt@sistechnology.com

rousse@sistechnology.com

