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Obsługa ewidencji udzielonych pożyczek mieszkaniowych wraz z historią ich
spłat. Jest powiązany z modułem KASY, dlatego wszelkie zmiany oznaczone na
kwitach kasowy jako operacje na konkretnej pożyczce powodują automatyczne
uwzględnienie wpłaty bądź wypłaty na pożyczce. Integracja z modułem PŁACE
pozwala pobierać na comiesięczną listę raty do potrącenia. Stany aktualnego
zadłużenia i spłat można obserwować na Wykazie pożyczek, a historię wpłat i
wypłat na Wykazie operacji.
Moduł ZFM posiada następujące składniki i cechy:
Możliwość prowadzenia wariantów pożyczek;
Kartoteka pracownika należącego do ZFM z ewidencją wkładów i rodzaju składki
(stała, kwotowa);
Kartoteka pożyczki z ewidencją żyrantów, automatycznym wyliczeniem
pierwszej i pozostałych rat;
Prowadzenie dokumentów operacji odzwierciedlających historię wpłat i wypłat
dotyczących dotyczących pozyczek i składek;
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FUNKCJE SYSTEMU
Możliwość tworzenia przelewów wychodzących z kwotą udzielonej pożyczki do
modułu Przelewy;
Tworzenie listy kasowej;
Ewidencja pożyczek za dłużnika, nowa pożyczka przypisana do żyranta z
zaznaczeniem kwoty do spłaty;
Automatyczne przekazanie rat pożyczek i składek do Płac, a po zamknięciu
okresu rozliczeniowego w Płacach – wygenerowanie dokumentu operacji z
rzeczywistymi wartościami potrąconymi na Liście Płac.
Możliwość przyjmowania wpłat i wypłacanie w Kasie Głównej przedsiębiorstwa.
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WYDRUKI
Wydruk listy kasowe wprowadzonej operacji;
Wydruk dokumentu operacji;
Wydruk pożyczki z harmonogramem spłat;
Wydruk spłaconych pożyczek w miesiącu;
Zbiorcze zestawienie obrotów i stanów pożyczek w miesiącu;
Wydruk przydzielonych pożyczek w miesiącu;
Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Płace, Kadry, Kasa, Przelewy.
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