Modul
Potni nalogi

Omogoča hitro
in enostavno elektronsko
vodenje ter obračun potnih
stroškov doma in v tujini,
zagotavlja pregledno evidenco
o zaposlenih na službeni poti
ter s tem povezanih podatkov,
enostavno rezervacijo vozil
in celovito vodenje
voznega parka.

Modul pokriva
celoten nabor potreb,
povezanih z vodenjem
voznega parka, službenih
potovanj in obračunom
nastalih stroškov.

Uporablja se lahko
v povezavi z obstoječim
sistemom za beleženje prisotnosti
(Špica, Kronos ipd.), lahko pa tudi
brez njega. Vsi obrazci se izpolnjujejo
in potrjujejo v elektronski obliki.
Obrazce izpolnjujejo zaposleni, na
katere se potni nalog nanaša ali
njihovi nadrejeni. Odobravanje
pa poteka po določenem
delotoku.

Modul Potni na
logi 11/2015

Prednosti:
• enostavna uporaba in preglednost,
• hitro in enostavno izpolnjevanje obrazcev,
• natančna evidenca potnih nalogov in s tem povezanih
službenih odsotnosti in stroškov,
• samodejni izračun trajanja odsotnosti zaposlenih na
službeni poti in višine izplačila dnevnic in kilometrin,
• izračun relacij in razdalj,
• nadzor nad voznim parkom službenih vozil.

Sistem je
certificiran s strani
Arhiva RS, kot sistem
za podporo celotnemu
postopku upravljanja
gradiva v elektronski
obliki (C).

Potni nalog
lahko izpolni zaposleni
sam in ga pošlje v
odobritev ali pa ga
odredi njegov
nadrejeni.

Vodenje in
vzdrževanje voznega
parka (rezervacije in
zasedenosti vozil, vezava
vozil in stroškov goriva
na oddelek oziroma
uporabnike).

Oblikovanje
xml datoteke
za uvoz v
eDavke.

Samodejni
prenos stroškov
v izplačilo
(oblikovanje xml
datoteke za uvoz
v banko).

Funkcionalnosti

modula
Potni nalogi
Nastavljiv
šifrant krajev in
povezava s sistemi
za planiranje poti
(Google maps).

Elektronsko
potrjevanje nalogov,
odobritev akontacij
in izplačil z
elektronskim
podpisom.

Določitev poti
potrjevanja potnih
nalogov (odobritelj
poti, odobritelj
izplačila).

Samodejno
generiranje
različnih analiz
in statistik.
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Samodejno
obračunavanje kilometrov
(tip vozila), ponujanje dnevnic
za vse države, upoštevanje
izplačanih akontacij,
preračunavanje tujih valut,
dodajanje drugih stroškov
in prikaz stanja za
izplačilo.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo izbrali
primerno rešitev za optimizacijo
poslovanja v vaši organizaciji.
telefon: 03 898 37 90 • e-mail: info@pia.si

