
 

 

enova365 KADRY PŁACE - różnice między wersjami 

 

Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna* 

Kadry 
   

Płace 
   

Deklaracje (PIT, ZUS, PFRON, e-deklaracje) 
   

Wydruki 
   

Szkolenia BHP    

Zajęcia komornicze    

Pracownicze Plany Kapitałowe    

e-zwolnienia    

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO     

Mechanizmy cech oraz zadań systemowych  
  

Deklaracje GUS    

Definicje własnych kalendarzy (rozszerzona konfiguracja)    
Obsługa PKZP  
(Pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej) 

   

Załączniki – możliwość podpięcia dodatkowych plików    

Obsługa ZFM (zakładowego funduszu mieszkaniowego)    

Rozbudowana kartoteka pracownika    
Urządzenia zewnętrzne – czynniki RCP  
(Rejestratory Czasu Pracy) 

   

Definicje własnych elementów wynagrodzenia  
(rozszerzona konfiguracja) 

   

Rozliczanie umów cywilnoprawnych  
według „stawki za godzinę” 

   

Definiowalne rodzaje oraz dowolna numeracja list płac    

Definicje własnych wydziałów (rozszerzona konfiguracja)    

Moduł Szkolenia – wersja podstawowa    

e-dokumentacja pracownicza    

Obsługa Agencji Pracy Tymczasowej    

Archiwum kartoteki pracownika    

Znacznie więcej możliwości*    

 
* W celu poznania pełnych możliwości wersji platynowej prosimy 

o kontakt z Autoryzowanym Partnerem enova365. 

 

 

 

 



 

 

 Deklaracje PFRON - program sporządza wniosek o wypłatę miesięcznego 

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Wn-d. 

 Wydruki - enova365 umożliwia utworzenie wydruków w dowolnym układzie 

w oparciu o dane z programu. Dzięki temu możliwe jest uproszczenie procesu 

sprawozdawczości. Każdy wydruk może zostać przesłany do programów MS 

Office, gdzie może podlegać modyfikacjom zgodnie z potrzebami użytkownika. 

 Pracownicze Plany Kapitałowe -  pozwala m.in. na naliczanie składek 

w ramach PPK, automatyczne przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych do PPK, 

ewidencjonowanie zatrudnionych ze względu na przystąpienie bądź rezygnację 

z uczestnictwa w PPK, ewidencjonowanie środków gromadzonych z w ramach 

PPK z podziałem na źródła (pracownik, pracodawca, państwo, składki 

(obowiązkowe, dobrowolne), integrację z portalem instytucji finansowej, z którą 

pracodawca podpisał umowę PPK zgodnie z ustawą z 4 października 2018 roku. 

 e-zwolnienia - umożliwia zaczytanie nieobecności, czyli e-zwolnień lekarskich 

w formacie .csv, pobranych z platformy PUE (w Panelu Płatnika na zakładce 

Zaświadczenia lekarskie można wyeksportować dane dotyczące zaświadczenia 

lekarskiego, eksport odbywa się w postaci pliku w formacie .csv). 

 Ochrona danych osobowych - w ramach wersji platynowej w części Kadry 

i Płace dodano gałąź "Ochrona danych osobowych" z podlistami "Oświadczenia", 

"Uprawnienia", "Wymiana danych". Na wskazanych listach dostępne są filtry: 

Zakres, Jednostka organizacyjna, Okres, Pracownik. Dodatkowo w ramach list 

"Oświadczenia" i "Uprawnienia" dodano filtry:  

o Definicja oświadczenia, Definicja uprawnienia umożliwiające filtrowanie 

po definicji oświadczenia/uprawnienia. 

o Dokumenty wg z opcjami do wyboru: Daty (definicji 

oświadczenia/uprawnienia), Okresu (obowiązywania 

oświadczenia/uprawnienia). 

W ramach listy "Wymiana danych" dodano filtr: Kierunek z opcjami do wyboru 

Razem, Pozyskanie, Udostępnianie. Uwaga! Na kartotece pracownika w celu 

ujednolicenia nazewnictwa zmieniono nazwę zakładki "Kadry- GIODO" na 

"Ochrona danych osobowych". 

 Cechy - to dodatkowe, definiowalne pola zawierające dane, za pomocą których 

można opisywać obiekty systemowe. wprowadzając dowolną liczbę 

dodatkowych informacji w postaci tekstowej, liczbowej, kwotowej, słownikowej, 

algorytmicznej lub wg daty. Funkcjonalność  dostępna we wszystkich modułach 

w wersji złotej lub wyższej. 

 Mechanizm zadań systemowych - (pot. task) pozwala na skonfigurowanie 

czynności (akcji), takich jak:  generowanie przypomnień dla użytkownika, 

wysyłanie e-maili, dodatkowa weryfikacja wprowadzanych danych itp. Czynności 

te mogą być wykonywane automatycznie lub "na żądanie". Pozwala to na 

elastyczne dostosowywanie funkcjonalności programu do potrzeb użytkownika. 

 Deklaracje GUS - w programie zawarte są podkładki pod deklaracje: 

DG-1, Z02, Z03, Z06. Istnieje możliwość definiowania deklaracji Z-12 na etapie 

wdrożenia. 

 Ergonomiczne kalendarze - definiowanie indywidualnych rozkładów czasu 

pracy (w tym pracy w równoważnym czasie pracy, w różnych okresach 

rozliczeniowych) oraz odnotowanie odstępstw od założonego grafika (zarówno 

obecności, jak i nieobecności), rozliczania nadgodzin do odbioru, jako dzień 

wolny lub do wypłaty. 

 PKZP, ZFM - Pełna obsługa pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz 

zakładowych funduszy mieszkaniowych: rejestracja wpisowego i składek 



 

 

(wkładów), udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, 

raportowanie, przypisywanie żyrantów do pożyczek. W programie można 

definiować własne fundusze pożyczkowe.  

 Rozbudowana kartoteka pracownika - występuje dodatkowe drzewko danych 

Kadry | Pozostałe, w obrębie, którego można ewidencjonować dane 

statystyczne dla GUS, kursy i szkolenia pracownicze, nagrody i kary, świadczenia 

socjalne, wypadki, schorzenia pracownika. 

 Urządzenia zewnętrzne - program współpracuje z dowolnymi czytnikami RCP. 

 Rozliczanie umów cywilnoprawnych według „Stawki za godzinę” – po 

wyborze na umowie cywilnoprawnej opcji rozliczenia ‘Stawka za godzinę’ zostaje 

uaktywniona zakładka ‘Zestawienie realizacji’. Na wskazanej zakładce jest 

możliwość wprowadzenia zestawienia czasu pracy za dany okres w celu 

prawidłowego rozliczenia umowy. 

 Dowolna możliwość konfigurowania własnych elementów wynagrodzenia 

- także z możliwością tworzenia wzorów algorytmów obliczeniowych. W Wersji 

srebrnej można zdefiniować tylko prosty dodatek kwotowy (oskładkowany 

i opodatkowany). 

 Definiowalne rodzaje oraz dowolna numeracja list płac - każdej grupie 

pracowniczej można stworzyć oddzielną listę płac wraz z  osobną numeracją. 

 Moduł Szkolenia (wersja podstawowa) - daje możliwość ewidencjonowania 

szkoleń, dostawców szkoleń, ukończonych szkoleń a także wniosków o szkolenia 

składanych przez pracowników. 

 e-dokumentacja pracownicza – jest cyfrowym odzwierciedleniem 

dokumentacji papierowej w module Kadry, Płace i HR enova365. 

 Obsługa Agencji Pracy Tymczasowej - umożliwia ewidencjonowanie kartoteki 

pracownika tymczasowego, naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla 

pracownika tymczasowego, wprowadzanie czasu pracy, naliczenie wynagrodzeń 

za pracę, wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 

wystawienie świadectwa pracy pracownikowi tymczasowemu. 

 Archiwum kartoteki pracownika - to  funkcjonalność, która umożliwia 

przenoszenie kartoteki pracownika do archiwum. 


