Western LIKSA
Palkanlaskenta

• Kaikille palkanmaksukausille, palkansaajaryhmille
ja toimialoille
• Vaivaton käytettävyys ja ylläpito
• Palkkalajiohjattu palkanlaskenta
• Palkkalaskelmien kirjoitus laserpussilomakkeelle,
paperille tai eKirjeenä
• Monipuoliset palkkatilitykset ja -tilastot eri tarpeisiin
• Kattavat palkkaraportit kirjanpitoon
• Henkilöstötilinpäätös
• Mahdollisuus työn ja työvaiheiden seurantaan
• TYVI-aineistot
• Pankkiyhteys
Western Systems on edelläkävijä teollisuusstandardien mukaisten hajautettujen materiaali-,
henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmien kehittäjänä ja toimittajana. Toimintamme on asiakassitoutunutta: toimimme yhteistyökumppanina ja syvennymme asiakkaidemme toimialaan
sekä liiketoimintatarpeisiin. Toimintatapamme mahdollistaa yksilöllisten järjestelmien kehittämisen tarpeisiin, joihin valmissovellukset eivät riitä. Western Systems on perustettu 1981 ja sen
omistaa yrityksen henkilöstö.

Western LIKSA
Palkanlaskenta

LIKSA Palkanlaskenta on sovellus palkanlaskennan
kattavaan hoitamiseen. LIKSA soveltuu kaikille
palkanmaksukausille, palkansaajaryhmille ja toimialoille. Kaikkien tietojen käsittely on joustavaa ja
vaivatonta. Esimerkiksi työntekijöiden perustietoja
ja toistuvia palkkoja voidaan helposti selailla ja
ylläpitää. Kun muuttuvat palkkatapahtumat kirjataan vaikkapa päivittäin, on palkanmaksutilanne
jatkuvasti ajan tasalla. Kaikkia palkansaajia ja palkkatilejä voidaan milloin tahansa katsella näytöllä
tai tulostaa paperille. LIKSAn ominaisuuksiin kuuluvat myös TYVI-siirrot viranomaisille.

Palkanlaskenta
Palkanlaskenta tapahtuu palkkalajiohjatusti. Palkkalajeja voidaan nimetä rajattomasti tarpeiden
mukaan. Palkkalajeilla määritellään palkkatulo,
kulukorvaukset, luontoisedut, palkan lisät, palkan
vähennykset yms. työehtosopimusten, lainsäädännön, verotussäännösten ja muiden laskentaperusteiden mukaisesti. Lisäksi voidaan käyttää kuntaalan palkkataulukkoja.
Palkkalaskelmat voidaan tulostaa laserpussilomakkeelle, paperille tai eKirjeeksi. Palkkatilanteen voi
tarkistaa etukäteen joko näytöllä tai listauksella.
Palkkalaskelmat voidaan kirjoittaa muuttuneessa
tilanteessa myös henkilö kerrallaan tai halutuissa
erissä.
Maksetuista palkoista kirjoitetaan haluttaessa
palkkatodistuksia. Kokonaistilanteesta kirjoitetaan
palkkakortit joko vuodenvaihteessa tai tarpeen
mukaan myös kesken vuotta. Palkkakortti sisältää
henkilön perustiedot vuoden jokaiselta palkkakaudelta ja yhteenlasketut palkkalajikohtaiset
summatiedot vuoden alusta.

Palkkatilitykset ja -tilastot
Palkanlaskennasta on helppo jakaa tarvittavat tiedot julkishallinnolle, järjestöille, vakuutuslaitoksille
ja omaan käyttöön:
− Eläkevakuutustilitykset (LEL, TEL, VAL, KVTEL)
− Työnantajailmoitukset (STK)
− PARAKE-ilmoitus
− Jäsenmaksutilitys
− Vuosi-ilmoitus verottajalle
− Verokirjaliitteet
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− Keskituntiansiolaskentaan (KTA) ja
lomapalkkalaskentaan liittyvät raportit
− Poissaolo- ja ylityötilastot
− Palkansaajakohtaiset raportit
− TYVI-siirrot viranomaisille

Kirjanpidon palkkaraportit
Palkanlaskennan tiedot ovat osa kirjanpidon tositeaineistoa ja erityislaskentaa. LIKSA mahdollistaa
tiliyhteenvedot, osastoyhteenvedot ja henkilöerittelyt sekä yhteyden Western LASSO 2100 Laskentajärjestelmään.

Työ- ja työvaiheseuranta
Palkkakustannuksia voidaan seurata myös jälkilaskennan edellyttämällä tavalla ja raportoida työvaiheet työnumeroittain sekä tehdä työlajiyhteenvedot ja työvaiheittain kunkin henkilön osalta.
Lisäksi LIKSA mahdollistaa yhteyden jälkilaskentaan ja työvuorosuunnitteluun.

Pankkiyhteys
Palkanlaskentasysteemi hallitsee palkkojen maksamisen pankkien välityksellä kattaen sekä pankkisiirrot että palkkaluettelot pankeille. Sovellus
toimii saumattomasti LANKA Pankkiohjelmiston
kanssa.

