Weź udział w akcji

„VULCAN Innowacji”
Dołącz do elitarnego grona Innowatorów Oświaty, którzy jako pierwsi
w Polsce uzyskają dostęp do nowych systemów Finanse VULCAN
i Płace VULCAN.

Nowe programy to następcy linii Optivum, czyli programów działających na rynku oświaty
od ponad dwudziestu lat, dobrze znanych i cieszących się renomą wśród użytkowników.
Nowe technologie, potrzeba mobilności i elastyczności sprawiły, że nadszedł czas na zmianę
i wymianę oprogramowania na najnowsze rozwiązania chmurowe.
Biorąc udział w projekcie „VULCAN Innowacji”, masz wyjątkową okazję przekonać się,
jak wygląda praca na jednym z najnowocześniejszych systemów IT w polskiej oświacie.
Zapraszamy!

Dlaczego warto?
POWÓD 1
Wymieniasz stare systemy na nowe Płace VULCAN i Finanse VULCAN za 1,23 zł,
a opłata abonamentowa pozostanie bez zmian do 31.12.2020 r.

POWÓD 2
Masz realny wpływ na działanie najnowocześniejszego systemu wspierającego oświatę
– Twoje wnioski pomogą nam go rozwinąć.

POWÓD 3
Dołączasz do grona Innowatorów Oświaty, którzy mogą przekonać się, jak wygląda
praca na systemach IT najnowszej generacji. Po zakończeniu akcji otrzymasz certyfikat
i oficjalne potwierdzenie udziału.
POWÓD 4
Będziesz mieć czas na przejście przez zmianę systemu i spokojną naukę.
Koniec roku to gorący okres w księgowości i płacach – teraz wdrożenie odbędzie się
sprawnie i bez stresu.
POWÓD 5
Gdy dotychczasowe systemy będą wycofywane, Ty będziesz już biegle pracował
w nowym systemie.
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Nowy system zaprojektowaliśmy bazując na najbardziej
cenionych przez Państwa funkcjonalnościach oraz
wprowadzając nowe rozwiązania według Państwa sugestii.

Nowe funkcje – nowe możliwości
Technologia
Tak jak czołowi dostawcy usług i systemów informatycznych na świecie, stworzyliśmy kolejną
generację systemów przenosząc je z aplikacji desktopowej do chmury obliczeniowej.
Jest to zbieżne z kierunkiem rozwoju systemów dla Administracji Rządowej (ogłoszenie o przetargu
przez Ministerstwo Cyfryzacji na chmurę obliczeniową dla samorządów, wdrożenie przez Ministerstwo
Finansów możliwości składania PITów przez internet.

Aktualizacje systemu
Wszystkie czynności związane z wykonywaniem aktualizacji systemu realizowane są przez nas,
a to pozwala zaoszczędzić czas przeznaczany do tej pory na instalowanie aplikacji na wielu
komputerach i nie angażuje Państwa.
Aktualizacje są dostępne w tym samym czasie, na wszystkich komputerach.
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Bezpieczeństwo
Odpowiedzialność za infrastrukturę serwerową (środowisko aplikacyjne, bazodanowe),
przetwarzanie i bezpieczeństwo danych związane z udostępnieniem systemu finansowo-płacowego
jest realizowane w ramach umowy przez VULCAN.
W razie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak uszkodzenie dysków komputera, utrata danych
z programów na nich zainstalowanych, wirusy, firma VULCAN bierze odpowiedzialność
za zapewnienie ciągłości działania systemu. Lokalne awarie komputera nie oznaczają już utraty
danych – będą one przechowywane w dedykowanych, specjalistycznych serwerowniach o wysokim
standardzie bezpieczeństwa.

Współpraca z systemami zewnętrznymi
Finanse VULCAN i Płace VULCAN współpracują z systemami:
> SIGMA: w zakresie importu planu finansowego
i eksportu raportów budżetowych,
> BeSTi@: eksport raportów budżetowych,
> Finanse Optivum: import listy kontrahentów
i danych słownikowych,
> Płace Optivum: import danych,
> Finanse NET: import danych słownikowych,
> Systemy bankowe: elektroniczny eksport
przelewów,
> Płatnik ZUS,
> e-Deklaracje.

Sprawdź, co jeszcze
oferują nasze
programy

Płace VULCAN – największe udogodnienia
Temat

1

Naliczanie wynagrodzeń jeszcze nigdy nie było tak łatwe! Dzięki doświadczeniu, które budowaliśmy
we współpracy z tysiącami Klientów przez ponad 20-lat, stworzyliśmy narzędzie, które umożliwia wyjątkowo
szybkie i intuicyjne obsłużenie procesu naliczania wynagrodzeń oraz sprawną realizację nawet rzadko
wykonywanych zadań, takich jak przygotowanie formularzy PIT, naliczanie 13-tek.

2

Koniec problemu z rozliczeniem absencji dla umów cywilnoprawnych. System kompleksowo rozlicza absencje
dla umów o pracę, ale również umożliwia wprowadzenie absencji dla umów – zleceń.

3

Można przygotować listę płac w rozbiciu na klasyfikację budżetową do księgowości bez konieczności
wcześniejszego jej zatwierdzenia. Oznacza to, że potrzebne do księgowości dane można przygotować
w każdym momencie. Nie trzeba tracić czasu na robienie kopii zapasowej, sztuczne „zatwierdzanie” listy płac
i odtwarzanie danych z kopii.

4

Nawigacja w aplikacji jeszcze nigdy nie była tak łatwa! System umożliwia przejście do konkretnej umowy
bezpośrednio z listy płac, a następnie powrót do niej jedynie poprzez kliknięcie opcji „Wstecz”.
Dzięki temu nie trzeba przechodzić do kartotek i wyszukiwać umowy – wszystko odbywa się błyskawicznie.

5

Dzięki zmianie struktury menu zredukowaliśmy o 60% liczbę kliknięć potrzebnych do zarejestrowania
absencji pracownika.
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Temat
6

Robienie kopii zapasowej przed zatwierdzeniem listy płac już nie jest konieczne! W każdym momencie można
w łatwy sposób wprowadzić poprawki. System umożliwia cofnięcie zatwierdzenia ostatniej listy płac.

7

Projektując Płace VULCAN zachowaliśmy sprawdzony i wysoko oceniany przez Państwa interfejs programu
Płace Optivumu. W pracy na nowym systemie będziecie Państwo mogli korzystać z zalet nowego produktu
bez konieczności zmiany dotychczasowych nawyków.

8

Układ dokumentów przed wydrukiem można dowolnie zmianić, eksportując go do programów Word lub Excel.

9

Gwarantujemy migrację wszystkich danych z systemu Płace Optivum. Od początku pracy z Płacami VULCAN
będą się w nich znajdowały wszystkie dane wprowadzane dotąd w poprzednim programie przez co praca
na nowym systemie będzie odbywała się na zasadzie kontynuacji.

Finanse VULCAN – największe udogodnienia
Temat
1

Czytelne zestawienie kontroli obrotów ułatwia analizę danych i weryfikację kwot wyliczonych
w sprawozdaniach RB, pomagając wychwycić potencjalne błędy w dekretacji i szybko je poprawić.

2

System umożliwia dostosowanie planu kont do wymogu danego roku obrachunkowego (różne poziomy
analityki, nazwy kont itp.). Dzięki przechowywanemu zbiorowi kont możliwa jest również analiza danych
historycznych.

3

Analiza danych na kontach dwustronnych jest jeszcze łatwiejsza, m.in. poprzez wykazywanie
na zestawieniach kolumn związanych z saldem strony konta.

4

Raz wprowadzony dokument jest widoczny w całym systemie i wykorzystywany do różnych operacji,
np. z wprowadzonej faktury tworzony jest dokument księgowy, a oba dokumenty widoczne są od razu
w zestawieniach.

5

Kontrola realizacji planu jest możliwa od razu z poziomu wprowadzanego dokumentu, a także z zestawienia
realizacji planu.

6

Grupowe wydruki dokumentów to zwiększenie ergonomii pracy. Jednym kliknięciem można zaznaczyć
i przekazać do wydruku wybrane dokumenty.

7

Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS, dzięki czemu wystarczy jedynie wpisać NIP, aby zostały
automatycznie uzupełnione w programie.

8

System umożliwia wykorzystanie w danej jednostce kilku wielkości prewspółczynników związanych
z art. 86 ustawy o VAT.

9

W jednym dokumencie zakupu można wskazać kilka sposobów opodatkowania (zakup związany
ze sprzedażą mieszaną) i tym samym łatwiej wprowadzić fakturę zakupu.
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