
Mobilumas ir pasiekiamumas – paslauga prieinama visą parą iš bet kurios darbo vietos, turinčios interneto 
prieigą.

Minimalios IT išlaidos – nereikia išlaikyti IT personalo, nekainuoja techninės įrangos priežiūra.

Saugūs duomenys – Jūsų duomenys saugomi patikimos ir aukšto techninio lygio infrastruktūros aplinkoje.

Naujausios versijos ir jokio rūpesčio – garantuosime sistemos atitikimą galiojantiems įstatymams, taisysime 
sistemos klaidas, vystysime sistemą ir ją naujinsime atsižvelgdami į Jūsų poreikius.

Taupykite – planuokite įmonės biudžetą be jokių rizikų, mokėkite tik už tai, kuo naudojatės.

LABAS JUMS.
LABBIS JŪSŲ VERSLUI. 

Siūlome sprendimą, veikiantį debesų technologijų
aplinkoje ir nereikalaujantį diegimo sąnaudų.
Sprendimas jau išbandytas daugiau kaip 3000 vartotojų
ir pritaikytas smulkiam ir vidutiniam verslui.

Naudojamos šiuolaikinės technologijos užtikrins
sistemos stabilumą bei duomenų saugumą ir
konfidencialumą.

BONUS START IR 
BONUS PLIUS -
personalo,darbo laiko
ir darbo užmokesčio
informacinės sistemos
smulkiam ir vidutiniam verslui

INVESTUOKITE Į VERSLĄ,
o ne į techninę ar programinę įrangą



BONUS START PILNAI PARENGTA DARBUI.
Sukurtos ir sistemoje patalpintos:

START

– Darbo užmokesčio skaičiavimo formulės, apimančios laikinį ar valandinį darbo užmokestį;
 

– Priedų skaičiavimas, atskaitymai, atostogų skaičiavimai ir visa kita, kas rinkoje naudojama darbo 
užmokesčio apskaitai;
 

– Darbo grafikų sudarymo ir jų pildymo priemonės bei kontrolės, įskaitant suminio ir pamaininio darbo 
apskaitą;
 

– Personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos tvarkymui reikalingos formos ir dokumentai: darbo 
sutartis, darbo sutarties pakeitimas, priėmimo į darbą įsakymas, atleidimo iš darbo įsakymas, atostogų įsakymas;
 

– Standartinės ataskaitos (Sodra, VMI, deklaravimas, bankai);
 

– Atskaitymų algoritmai, kaip NPD taikymo priemonė, GPM, darbuotojo ir įmonės Sodra;
 

– Automatinis deklaravimas (priimant, atleidžiant, pravaikštos ir kita);
 

– Sistemos priminimai Jums apie pačius svarbiausius įvykius (bandomojo pabaiga, med. apžiūros pabaiga, darbų 
saugos instruktavimo laikas ir pan.);
 

– Sąsajos su Sodra automatiniam duomenų perkėlimui.

Personalo, darbo laiko ir darbo
užmokesčio moduliai

*Gaunate:
Sistemą su aukščiau aprašytais moduliais ir funkcijomis
Sistemos palaikymas (naujos versijos tiekimas, pritaikymas LR 
įstatymams)
Klaidų korekcijos ir duomenų suderinimas
Sistemos veikimui būtina techninė įranga kaip paslauga
Sistemos veikimui būtinas papildomas licencijas
Automatinis informacinė sistemos kopijavimas ir kopijos laikymas 
(30 dienų)
Sistemos pasiekiamumą 99,98 % laiko

Darbuotojai Darbo laikas 
ir grafikai

Atostogos

Priėmimas/
Atleidimas

Priedai

Ataskaitų 
modulis

Atlyginimas

7€  
be PVM / mėn.

už vieną 
aktyvų

darbuotoją*



– Standartizuoti įmonės personalo procesai, kurie padės Jums valdyti, o darbuotojams savarankiškai pildyti:
 

 • Atostogų planavimą;
 • Papildomų atostogų dienų prašymus (mamdieniai/tėvadieniai, kt.);
 • Darbuotojo informacijos keitimą (sąskaitos nr., pavardės keitimas);
 • Komandiruočių prašymas ir įsakymai.
 

– Atostogų planavimo priemonės su galimybe matyti likutį, derinti su kolega ar vadovu;
 

– Automatizuoti komandiruočių prašymai ir įsakymai tiesiogiai iš sistemos;
 

– Dokumentų portalas personalo ir visiems įmonės dokumentams:
 

 • Skenuokite, sekite ir kaupkite ne tik personalo, 
    bet visus įmonės dokumentus;
 • Patogiai ir greitai ieškokite;
 • Dalinkitės su kolegomis;
 • Sekite dokumentų galiojimo pabaigą ir gaukite priminimus.
 

– Etatų planavimas ir valdymas;
 

– Vykdomųjų raštų apskaitymas ir valdymas;
 

– Darbuotojams išduotų daiktų valdymas;
 

– Importas iš mob. telefonų operatorių ir kuro kolonėlių;
 

– Duomenų perdavimo į finansų valdymo sistemą galimybė.
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9€  
be PVM / mėn.

už vieną 
aktyvų

darbuotoją*

BONUS PLIUS PILNAI PARENGTA DARBUI.
Be priemonių, paminėtų Bonus Start aprašyme,
Bonus Plius sukurta ir sistemoje patalpinta:

PLIUS

Personalo, darbo laiko, darbo užmokesčio, darbuotojų 
savitarnos ir procesų bei dokumentų valdymo moduliai

Etatai

Dokumentų
portalasProcesai

Ataskaitų 
modulis

Darbuotojų
savitarna

START


