Tehnikajatarkvara

TAAVI majandustarkvara _
mugav, funktsionaalne ja soodne
Taavi Tarkvara OÜ on majandustarkvara
arenduse, müügi ja hooldusega tegelenud
ligi 15 aastat ning firma tarkvaratooteid
kasutab üle 1500 ettevõtte. Kokku sisaldab
Taavi majandustarkvara 12 moodulit, mida
saab kasutada eraldi, kuid ka omavahel
hõlpsasti integreerida.
Ettevõtte müügijuht Dorel Kangur juhib tähelepanu eeskätt
kolmele olulisele programmile –
Taavi Palk, Taavi Personal ja Taavi
Tööaeg –, millest kaks esimest on
saavutanud ettevõtete seas eriti
suure populaarsuse, olles küsitlustulemuste põhjal Eestis kümne
ja enama töötajaga ettevõtetes
kasutatavaimad palga- ja personaliarvestuse tarkvarad.
Edu taga on järjepidev töö,
nendib müügijuht. „Tegeleme
selle teemaga iga päev, mistõttu
on tarkvara väga põhjalikuks ja
täiuslikuks välja arendatud,” selgitab ta. „Oleme tähtsaks pidanud ka head kliendituge ja operatiivsust. Et palgapäevad on väga
intensiivne aeg kindlal lühikesel
perioodil igas kuus, peab sel ajal
kliendil olema võimalik kiiresti
abi saada. Uuenduste osas käime
kaasas muutuva seadusandlusega
ning meie palgaprogramm teeb
finantskandeid praktiliselt kõikidesse Eestis kasutusel olevatesse
finantstarkvaradesse.”

Selge loogikaga
kasutajakeskkond
Taavi Palgas on keeruliste olukordade lahendamine tehtud
maksimaalselt lihtsaks. Selge
loogikaga kasutajakeskkond hõlbustab programmi omandamist
ja teeb sellega töötamise mugavaks. Kümnele töötajale soetatud
programmi on kerge laiendada
tuhandete töötajatega firma palgasüsteemiks.
Koos palgaprogrammiga on
mõttekas muretseda ka programm Taavi Personal, mis lihtsustab oluliselt töötajate andmete
haldamist. Sageli on andmed laiali
Wordi, Exceli jt tarkvarade vahel,
kuid personaliprogramm koondab
need seotud registritesse, võimaldades neid ülevaatlikult jälgida ja
süsteemselt kasutada. Iga töötaja kohta avatakse kaart, kuhu
on võimalik sisestada lõpmatu
arv andmeridu. „Personaliprogrammis on näiteks puhkusevõla
arvestus, mis on ettevõtetes väga
aktuaalne, sest erinevad saamata

puhkusepäevad aeguvad eri aastatel. Taavi Personal võimaldab
igal hetkel teada saada töötaja
puhkusepäevade saldot,” toob
Kangur näite. „Palga- ja personaliarvestustarkvara tasub soetada
igasuguse suurusega ettevõttel,
sest ebakorrektsused selles vallas võivad mitmeid kordi rohkem
maksma minna kui tarkvara ise.
Selles valdkonnas on ka seadusandlus keerukas ja tihti muutuv ning kõiges orienteerumine
nõuab palju energiat, teadmisi ja
kogemusi.”
Euro tulekuks valmis
Kui korraga pole võimalik, võib
programme soetada ka ühe-

kaupa mis tahes järjestuses,
sest hiljem saab neid omavahel
lõimida. Kindlasti on aga efekt
suurem, kui töös on kõik kolm
programmi: Taavi Palk, Taavi Personal ja Taavi Tööaeg. Viimane
muudab keeruka, palju aega ja
suurt täpsust nõudva tööajaarvestuse ettevõttele lihtsaks ja
kiireks. Kasutusmugavust lisab
programmide integreeritus:
personaliprogrammist kantakse
palgaprogrammi andmed uute
töötajate, puhkuste, ajutise töövõimetuse jm kohta, tööajaprogrammist aga palgaprogrammi
tööajatabeli andmed. Nende
kolme programmi abil on ettevõttel võimalik lahendada kogu

personaliarvestusega seonduv.
Jäävad ära andmete sisestamised e-maksuametisse, panka või
finantstarkvarasse, need imporditakse ettevalmistatud failidest,
mistõttu ei teki ka sisestusvigu ja
säästetakse tööaega. Samuti on
programmides suur hulk ettevõttele kohustuslikke aruandeid,
nt statistikaametile. Et tarkvara
pidevalt uuendatakse, on kliendi
majandusarvestus alati kooskõlas
muutuvate õigusaktidega.
Kanguri kinnitusel on Taavi
majandustarkvara euro tulekuks
valmis: uuendused on praeguseks suures osas realiseeritud,
näiteks on juba praegu tarkvaras
võimalik etteulatuvalt konver-

teerida palkade kroonisummad
eurodeks, valides eri ümardusreegleid. „Lepingulisele kliendile
ei maksa euro-uuendus midagi
lisaks. Lepinguta klient peab uue
versiooni soetama tavahinnakirja alusel ehk 35 protsendiga
litsentsi hinnast,” selgitab ta ja
lisab, et Taavi majandustarkvara
hinnad on analoogsete välismaiste tarkvaradega võrreldes
väga odavad.
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