חשב שכר ,עבור לנוח!

טריו
מהיום

עושה בשבילך
את העבודה!
טריו,
תוכנת המשכורות
המתקדמת בישראל,
מספקת לך בלחיצת כפתור
חישובי שכר מדויקים ,עדכניים
ואמינים בכל דרג .מהסכמי
השכר הסטנדרטיים ביותר
ועד לחוזים אישיים
מורכבים

טריו  -בחישוב פשוט

המודולים של טריו –
נותנים לך יותר

עם טריו
מעולם לא היה
קל יותר לנהל
משכורות!

• חישובי שכר לקיבוצים
• רשת לניהול ממספר תחנות עבודה ,כולל Terminal Server, VPN
• חישובי שכר לעובדים ישראלים בחו”ל
• דירוגים ממשלתיים :הוראה דור ישן  ,עוז לתמורה,
אופק חדש  ,מנהלי
• מודול צו הרחבה לענף המזון
• מודול קבלני משנה
• מודול צו הרחבה לענף בתי המלון

לפגישת היכרות ללא
התחייבות התקשר עכשיו
ותרוויח זמן ,כסף ושקט נפשי
בלחיצת כפתור

עוקץ מערכות
פתרונות מתקדמים לניהול עובדים
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חיסכון ניכר בזמן עם חישוב מדויק של הבראה וימי מחלה בלחיצת כפתור
חיסכון כספי משמעותי עם מנגנון למניעת טעויות וחישובי מס מדויקים
ראש שקט עם ניהול פנקס חופשה כחוק ,כולל סנכרון אוטומטי מתוכנת הנוכחות וממשק קובץ אחיד משוכלל
יעילות מרבית בעבודה (מודל  )WCFעם דיווח ישיר לביטוח לאומי ,כולל תשלום וזיכויים
מניעת טעויות וזמן הקלדה עם העברת פקודות יומן לתוכנות הנהלת חשבונות
עדכון שוטף עם עדכוני תוכנה אוטומטיים כל השנה
ודאות מלאה עם יצירת דוחות על בסיס נתונים משותף לשכר ונוכחות (טרילוגיה)
גישה נוחה עם הצגת היסטוריית נתונים וחישובים ,באמצעות אשף דוחות מתקדם
שקט נפשי עם גיבוי אוטומטי יומי
שקיפות לעובדים עם גישה לנתוני שכר ונוכחות באינטרנט בפורטל שכר
ליווי אישי ומקצועי עם מיטב המרצים בימי עיון בנושאי שכר
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