КОИ СМЕ НИЕ?
Предистик ООД е частна софтуерна фирма
със седалище в София, България.
Създадена е в средата на 2011 г. от група
опитни професионалисти, обединени от
мисията да изградят фирма за разработване
и предоставяне на софтуерни услуги, които
да я утвърдят като успешен и предпочитан
партньор на водещи фирми на българския и
световния пазар.
Екипът ни изгражда култура на отзивчивост
към специфичните нужди на клиента и
поддържа с него добра комуникация на всички
нива. Общите ни ценности са:

НЕЗАМЕНИМ

ПОМОЩНИК ПРИ
ТРЗ ДЕЙНОСТИ
Модерен продукт със съвременни технологични възможности, надграждащ
почти 50-годишен опит, натрупан при разработката и поддръжката на един от найразпространените в България продукти за труд и работна заплата ФИКС (в ДОС и други среди).

Професионализъм
Почтеност
Отговорност

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?
гр. София 1527
ул. "Христо Ковачев" 24-26
www.predistic.com
support@predistic.com
+359 2 491 44 51

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ФИКС УИН?

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ФИКС УИН?

За занимаващите се с обработка и анализ на
данни, свързани със заетост и възнаграждения по
трудовоправни отношения

Възможност за бързи, ефективни и коректни ТРЗ услуги на разумна цена

За нуждаещите се от удобен инструмент за:

Интуитивна и улесняваща работния процес среда
ФИКС Уин има удобен потребителски интерфейс със съвременна Windows визия за лесно и ефективно използване.

лесно, без грешки и пропуски въвеждане,
съхраняване и обработка на данни, свързани с
трудови възнаграждения
коректно генериране на справки, изисквани от
законовата уредба и бизнеса
лесни и бързи разплащания със служителите и
държавните институции
своевременно осигуряване на информация за
отпускане на потребителски заеми, за социални,
пенсионни, данъчни и други служби
изготвяне на файлове за автоматизирано
осчетоводяване на работните заплати към външни
системи (например SAP)

КОИ УСЛУГИ ПРАВЯТ
ФИКС УИН ПРЕДПОЧИТАН
ПРОДУКТ?
незабавна актуализация при промяна на
нормативната уредба
адаптация и развитие на продукта според
изискванията на клиента
гарантирана поддръжка, консултации и обучение

Всички функционалности, осигуряващи ТРЗ дейностите

Гъвкавост за всеки потребител
работа в различни конфигурации, покриващи конкретните нужди на потребителите: малки, големи
организации, държавни предприятия, счетоводни къщи
възможност за многофирмена работа – с едно копие (инсталация) на продукта могат да се обработват
няколко независими организации
гъвкави технологии, позволяващи работа с различни видове бази данни, според нуждите на потребителя:
1. Локален вариант с база данни Microsoft SQL CE (без възможност за едновременна работа с базата
данни от няколко работни места)
може да работи на компютър без мрежа и интернет
може да работи на локален компютър с база на мрежови диск
2. Сървърен вариант с база данни Microsoft SQL Server или безплатната MS SQL Server Express Edition (с
възможност за едновременна работа с базата данни от няколко работни места)
Лесна и автоматизирана обработка на корекции
ФИКС Уин предоставя възможност за изключително лесна и надеждна обработка на корекции (отсъствия или
възнаграждения) за минали месеци, както и автоматична генерация на коригиращи Декларации 1 и 6
Множество справки с минимални усилия
лесно генериране на максимална по разнообразие полезна информация
създаване на история на плащанията чрез пълно и автоматично съхраняване на данните и резултатите от
oбработките във времето
възможности за анализ на данни, свързани с трудовата заетост, възнагражденията и движението на
персонала

