Ako požiadať o službu
Zamestnávatelia online?

Vážime si váš čas, nie
je dôvod zbytočne ho
strácať. Používajte službu
Zamestnávatelia online.

SLUŽBA ZAMESTNÁVATELIA ONLINE

Obráťte sa na svojho dodávateľa mzdového a účtovného
softvéru a požiadajte ho o zapracovanie služby Zamestnávatelia online do vášho softvéru. Poisťovňa Dôvera im
službu poskytne na zapracovanie zadarmo, stačí, ak nám
napíšu na zamestnavatelia.online@dovera.sk.

ŠETRÍ ČAS MZDÁROM,
ÚČTOVNÍKOM
I PERSONALISTOM
Zamestnávatelia online je:
• online funkcionalita Elektronickej pobočky Dôvery
• zapracovaná do vášho mzdového/personálneho softvéru
• dostupná priamym prihlásením bez nutnosti opakovane zadávať
prihlasovacie meno a heslo a bez ďalšieho overovania grid kartou
• služba, ktorá znižuje riziko chýb u mzdárov a účtovníkov
na minimum

Aktuálny zoznam dodávateľov mzdových/personálnych
a účtovných programov, ktorí našu službu už zapracovali
do svojich systémov alebo na tom pracujú, nájdete
na www.dovera.sk/platitel.

Viac informácií nájdete na:

www.dovera.sk/platitel

Vyskúšajte unikátnu funkciu Elektronickej pobočky
Dôvery Zamestnávatelia online! Prepája váš mzdový
a účtovný softvér s našimi dátami bez zbytočných
klikov a grid kariet, znižuje riziko chýb u mzdárov
a účtovníkov na minimum a šetrí tak váš čas aj prácu.

Čo vám služba
Zamestnávatelia online
prináša?

Varovanie pred dlžníkmi
Služba Zamestnávatelia online vám pomôže vyhnúť sa
problémom s neserióznymi obchodnými partnermi – dlžníkmi.
Ten, kto neplatí riadne zdravotné odvody, pravdepodobne
nebude riadne platiť ani svojim obchodným partnerom.
Požiadavku na overenie konkrétnej osoby vygenerujete
priamo vo svojom informačnom systéme (bez nutnosti
vyhľadávať v zozname dlžníkov na webe). Výsledok sa vám
zobrazí priamo vo vašom softvéri.

Komfort a jednoduchosť
Presné, správne a najmä včas dodané podklady od mzdových účtovníkov znamenajú pre účtovníkov spoločnosti
prevádzkovú úsporu, zníženie počtu chýb a následných
dodatočných opráv, menej následnej komunikácie so zdravotnou poisťovňou pri zisťovaní chýb a rozdielov. Prinášame
vám online možnosť kedykoľvek a opakovane overovať si
správnosť vašich údajov a porovnávať ich s dátami, ktoré
evidujeme u nás.

Overenie zamestnancov
Zdravotné poistenie v Dôvere
Nie každý zamestnanec si plní svoju zákonnú povinnosť
nahlásiť zamestnávateľovi zmenu svojej zdravotnej
poisťovne. Zamestnávatelia online predchádzajú
chybám vyplývajúcim zo zle uvedenej zdravotnej
poisťovne zamestnanca.
S našou službou získate:
• aktuálnu informáciu o tom, či je zamestnanec
poistencom Dôvery, alebo nie
• zoznam všetkých vašich zamestnancov poistených
v Dôvere aj s informáciou o štátnych kategóriách
zamestnanca
• praktickú pomôcku pri overení brigádnikov/
dohodárov, ktorí pracujú v rozličných dňoch
v mesiaci
• overovanie zamestnancov je možné k akémukoľvek
dátumu, nielen k tomu aktuálnemu

Mesačné výkazy a hromadné
oznámenia bez zbytočných chýb
Prostredníctvom služby Zamestnávatelia online získate možnosť otestovať si hromadné oznámenia a mesačné výkazy,
skôr než ich pošlete do Dôvery. Oznámenia a výkazy online
prejdú viacerými kontrolami, ktorých výsledkom je zrozumiteľný zoznam chýb. Následne stačí nájdené chyby opraviť.
Testovanie môžete vykonať kedykoľvek počas mesiaca
a opakovať bez obmedzenia, až kým nebude overované
oznámenie alebo výkaz bez chýb. Následne výkazy alebo
oznámenia odošlete do Dôvery jedným klikom bez nutnosti
generovania a ukladania ďalších súborov.

Stav účtu jedným klikom
Aktuálny prehľad o stave účtu platiteľa poistného získate
jedným klikom. S podrobným členením po mesiacoch vrátane možnosti reklamovať stav účtu a zrealizovať úhradu
platobnou kartou alebo cez platobné portály bánk.
Potrebujete potvrdenie o stave pohľadávok
voči platiteľovi poistného?
Stačí cez váš mzdový/personálny program požiadať o jeho
vystavenie a dostanete ho spravidla do pár minút v PDF forme.
Takéto elektronické potvrdenie je v súlade s platnou legislatívou
a použiť ho môžete na všetky právne účely. Vytlačené PDF
potvrdenie je v súlade s legislatívou považované za originál.

Odvodová odpočítateľná položka (OOP)
OOP je veľmi častou príčinou chybných informácií
v mesačných výkazoch. Najmä, keď si zamestnávateľ
a zamestnanec uplatňujú na ňu nárok v mesačných
preddavkoch.
Zamestnávatelia online pomáha chyby
eliminovať, pretože:
• umožňuje overenie si nároku zamestnanca na
OOP ešte predtým, než si ju zamestnávateľ
uplatní v mesačnom výkaze
• pri posudzovaní nároku vychádza z pravidiel
nastavených platnou legislatívou a z údajov,
ktoré v čase overenia evidujeme u daného
zamestnanca
• overením nároku predchádza chybám
a následným stornám, opravám, ktoré sú spojené
so spätnou opravou účtovníctva

