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Palk 365 uuendused alates versioonist 2016 
 

Töötaja kaart 

Ameti nõuded 

Töötajatele on võimalik lisada nõuded nii isiku kui ka ametikoha põhiselt. Nõudeid saab seada 
järgmistele kriteeriumitele: dokument, koolitus, haridus, oskus, vara. 
Nõuetest omakorda tekib loend, kus saab jälgida, millised nõuded on täidetud ja mis on veel puudu. 

 
 

Töölepingu lõpetamise ette teatatud päevade arvestus 

Töölepingu lõppemise puhul sisestatakse töötajale Töösuhte kaardile lepingu lõppkuupäev. Kui 
tegemist on lõpetamise alusega, mille suhtes tahetakse jälgida etteteatamise reegleid, siis saab need 
vastavalt lahkumise alusele seadistada. 
Näiteks koondamise puhul arvutab programm kuupäeva sisestamisel välja vähem etteteatatud 
päevade ja ka hüvitavate kuude arvu, mis seejärel liiguvad lõpparve maksmisel automaatselt 
palgaarvestuse aluseks. 

 
 
 

Katseaja automaatne arvestus 

Töölepingu rea sisestamisel arvestab programm vastavalt seadusele ise töötajale neljakuulise katseaja 
lõppemise kuupäeva. Arvutatud kuupäeva on vajadusel võimalik käsitsi muuta. 

 
 

Juht struktuuri pealt 

Töötajale saab juhi määrata struktuuri pealt. Selle jaoks on vaja määrata struktuuri seadistustes 
struktuuriüksustele juhid.  
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Koolitused 

Koolitused üle firmade 

Kui tegemist on kontserni ettevõttega, kes korraldab koolitusi, kus on osalejaid üle kõikide 
ettevõtete, võimaldab programm „Üle ettevõtete“ markeri sisselülitamisel valida osalejatena 
töötajaid ka teistest ettevõtetest. 

 
 

Koolitusele kuludokumendi märkimine  

Koolitustega kaasneb tihtipeale erinevaid kulusid, mida saab nüüd mugavalt ka koolituskaardi 
alamkaardile kirjeldada. Koolitusega seotud kulusid saab siduda ka finantslahenduses arvega ja 
tellimusega. 
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Puudumised 

Puudumise sisestamise hoiatused 

Puhkuse sisestamisel võimaldab programm kontrollida töötaja puhkuse jääki puhkuse võtmise aasta 
lõpu seisuga.  
 

Haigekassa liides 

Arsti poolt kinnitama töövõimetuslehed 

Arsti poolt kinnitamata haiguslehed ehk avatud haiguslehed on programmi päritavad. Nende 
registreerimisel ei arvestata töövõimetuspäevade eest töötajale töötasu. Kui haigusleht ära 
kinnitatakse, siis saab avatud lehe kinnitatud lehega asendada ja arvestada töötajale ka 
töövõimetushüvitis.  
 

Palgaanalüüsid 

Palgakannete põhine analüüsi vaade  

Palgakannete põhine palgaanalüüsi vaade võimaldab vaadata paralleelselt kahte perioodi. Kui näiteks 
väljamakse periood on 2020-10, aga töötajale on selle väljamakseperioodiga arvestatud mitme 
arvestuse perioodi tasusid, siis saab neid palgakannete põhises palgaanalüüsis kontrollida. 

 
 
 

Tööajatabel 

Pausidele kellaaegade määramine 

Tööajatabeli vahetuste peale on võimalik kellaajaliselt määrata pauside ajavahemik.  
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Akti meeldetuletused 

Tööajatabeli aktile on võimalik seadistada meeldetuletavad e-mailid, mis lähevad tööajatabeli 
vastutajale, kui ta on määratud akti kinnitama. Seadistus tehakse Tööajatabeli seadistuses iga 
töötajatabeli kohta eraldi. 

  
 

TSD 

TSD välimuse uuendus 

Eesmärgiga muuta TSD loomine ja muutmine kasutajasõbralikumaks ja mugavamakse, uuendasime 
Palk/Personal 365 maksudeklaratsiooni vaadet. 
Vajadusel saab otse TSD alt ka parandusi esitada, olles teinud vastavad korrektuurid palgaarvestuses 
ja TSD-d uuesti arvutades. 

 

TSD’le mitte kaasamine 

Väljamakse liikide kaupa on võimalik määrata ära, kas vastavat tasu kaasatakse TSD arvutuses või 
mitte. Markeri peale panemine välistab vastava väljamakse liigi TSD-l kuvamise. 
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Konteerimine 

Liitmise ja jaotamise kohustus 

Konteeringrühmadele on võimalik seadistada, kas rühmade kaupa soovitakse kandeid dimensioonide 
kaupa liita ja/või jaotada. 
Dimensioonide kaupa liitmine liidab kanded PR-žurnaalist Kannete liitmise valimisel dimensioonide 
kaupa, nii et töötajate kaupa enam kanded pearaamatusse ei konteerita, st tekib vähem kandeid. 
Dimensioonide põhist jaotust kasutatakse siis, kui töötaja töötasu on tarvis jaotada näiteks erinevate 
osakondade või projektide vahel. Selle jaoks tehakse töötaja kaardil vastavad eelseadistused ja 
määratakse konteeringrühmal ära jaotuse liik. 

 

Aruanded 

Puhkuseavalduste ülevaade 

Töötaja ja juhi portaalist on võimalik avada puudumiste ülevaade, mis on heaks tööriistaks juhtidele, 
kes soovivad näha, palju töötajaid parasjagu on puudumas. Ülevaate abil saab kontrollida ka seda, et  
ei oleks kattuvaid puudumisi. 

 

Koolituste ülevaade  

Aruanne Koolituste ülevaade annab võimaluse erinevate filtrite (näiteks töötaja, koolitaja, koolituse 
liik jne) kaupa näha koolituste kohta käivat informatsiooni. Ülevaade sisaldab järgnevat infot: 
koolituse kestvus, koolituse kuupäev, koolitaja, kategooria, liik (sise- või väliskoolitus). 
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*ei ole saadaval veebiversioonis 

 

Töötajate tasude jaotus projektide ja ülesannete lõikes 

Aruanne annab ülevaate projektipõhise arvestuse korral töötajate tasudest vastavate projektide ja 
ülesannete lõikes. 

Statistika aruanne – Palgalõhe  

Palgalõhe aruanne on Statistikaametile esitatav aruanne, mille eesmärk on anda teavet mees- ja 
naistöötajate brutotunnitasu erinevuse kohta tegevusala põhigruppide järgi. Aruannet esitatakse 
kuupõhiselt. 
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Palk365 uuendused alates versioonist BC15 
 

Töötaja kaart 

Endise nime väli 

Töötaja kaardile on lisandunud endise nime väli, mis annab võimaluse salvestada töötaja endine nimi 
programmi puhuks, kui eelnevalt on töötajaga tehtud tegevusi tema endise nime alt. 

 

Sünnipäeva peitmine 

Juhul, kui töötaja soovib, et tema sünnipäeva ei kajastataks aruannetes, siis vastava markeri 
aktiveerimisel sünnikuupäeva aruandlusesse ei kuvata. 

 

IBAN kontroll 

Töötajale IBAN-i sisestamisel teeb programm kontrolli, et veenduda konto õigsuses. 

Tööajatabeli märkimine töölepingu reale 

Töötaja töölepingu reale saab ära määrata tööajatabeli grupi, kuhu töötajale hakatakse töötunde 
sisestama. Kui töötaja  

 
  

http://www.itera.ee/
tel:+372%20650%203380


 

PALK365 JA PERSONAL365 | TÄIENDUSED 

www.itera.ee | +372 650 3380 

Töölepingu rea lõpetamise põhjus 

Kui töötaja töölepingu rea lõpetamise kohta on vajalik märkida põhjus, siis saab seda teha Rea 
lõpetamise põhjuse aknas. 

 
 

Võlanõude kaardi täiendus 

Uue täiendusena on võimalik teha täiendavaid kohtutäiturite kinnipidamisi ka siis, kui töötaja töötasu 
jääb alla miinimumtasu. 

 

Töötaja ja juhi portaal 

Uue töötaja lisamise ja allkirjastamise võimalus portaalist 

Juhil on võimalik läbi taotluse Töötaja ja juhi portaalist sisestada uue töötaja andmed. Juht saab 
sisestada töötaja kohta isiklikke andmeid, lepingulisi andmeid ja määrata talle ka vaikimisi 
tööajatabel. Taotluse saab edastada näiteks personaliosakonda kinnitamiseks, mille järgselt luuakse 
sisestatud andmete põhjal juba tavaline töötaja kaart. 
 
Peale töötaja andmete sisestamist on töötajal võimalik oma andmed üle vaadata ja anda allkiri 
andmete korrektsuse kinnitamiseks.  
Allkirjastada saab puutedundlikus seadmes sõrmega või arvutis kasutades arvutihiirt.  
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Juhi automaatne volitamine puhkuseavalduste esitamiseks 

Juht saab läbi talle antud volituse esitada oma tiimi töötajate eest puhkusevaldusi läbi Töötaja ja juhi 
portaali. Juhile saab volituse anda automaatselt kõikide tema alluvate kohta. 

Puhkuse massavaldused 

Juhile antud volituse kohaselt on tal võimalus Töötaja ja juhi portaalist sisestada enda töötajatele 
puhkuseavaldusi ja need korraga ära vormistada. 
Lahendus kuvab jooksva aasta lõpu seisuga ka puhkusesaldot. 

 
 

Puudumised 

Puhkuse väljamakse liik „kuu kaupa“ 

Töötajale puudumisi sisestades on võimalik kasutada puudumise väljamaksuks liiki „kuu kaupa“, mis 
vastavalt eelseadistatud palgaarvestusgruppi kasutades arvestab töötajale puudumise eest tasu 
mõlemasse kuusse, mil puudumine registreeritud on.  
Alloleva näite puhul saaks töötaja jaanuari palgaga 28.01-31.01 puudumise tasu ja veebruari palgaga 
01.02-05.02 puudumise tasu. 
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TÖR 

Automaatne saatmine TÖR-i 

Võimalus on saata TÖR-i korraga (tööpäeva lõpus) kõik töösuhete lõpetamised, alustamised ja 
muutmised, mis on vahepeal, alates viimasest TÖR-i saatmisest, tehtud. 
Selle jaoks on vajalik seadistada Tööjärjekord 24002002 "PLK Payroll Job Queue" parameetriga TÖR.  
 

Palgaanalüüsid 

Exceli tugi 

Palgaanalüüse saab importida otse analüüsi pealt Excelisse. 

 

Töötaja filter palgakannete analüüsis 

Palgakannete põhises palgaanalüüsis on võimalik kasutada ka töötaja filtrit, et näha ühe konkreetse 
töötaja kandeid. 

 
 

Tööajatabel 

Tööajatabeli kujundatud vaade 

Tööajatabelile on võimalik seadistada kujundatud vaade, mis aitab värvide abil eristada 
nädalavahetusi, riigipühasid, erinevaid puudumise liike ja vahetuste liike. Seadistuse saab teha ühe 
tööajatabeli põhiselt. 

 

Töötasude kuvamine tööajatabelis 

Tööajatabelisse on võimalik lisada töötajate tunni- või kuupalk, mis vastavalt töötatud tundidele 
arvestatakse tööajatabelis reaalseks tasuks. 
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Summa sisestamine tööajatabelisse 

Tööajatabelisse on võimalik sisestada töötajatele lisatasu Sisestatud summa veergu. Palgaarvestuse 
käigus arvestatakse tasu eelseadistatud palgakontole. 

Tööajatabeli ja puudumiste kinnitamine ja registreerimine, töötajate lisamine 

Tööajatabeli tundide ja puudumiste kinnitamise ja registreerimise jaoks on tööajatabelisse võimalik 
välja tuua nupp, mis teeb kõik eelmainitud tegevused ühe nupule vajutusega ära. Sama nupurea 
pealt saab tööajatabelisse lisada töötajaid. 

Projekti lisamine tööajatabeli kannetele 

Tööajatabeli töötaja kannete päises asub nupp, kust saab sisestada töötajale projekti ja ülesannet, 
mis lisatakse kõigile töötaja kannete ridadele. Soovi korral on võimalik need read teise projekti ja 
ülesandega üle kirjutada. 

 
 

Viitvõlad 

Viitvõlgade lahendus 

Palga konteeringurühmades on võimalik teha seadistus kontodele, millele soovitakse seadistada 
viitvõla kontod.  
Kui konteeringurühma peale on määratud, et tegemist on viitvõlaga ja on ära määratud ka viitvõla 
konto, siis kande konteerimise kuupäevaga tehakse alati kanded viitvõla kontole. Teised kanded 
tehakse viitvõla kontolt maksuvõla kontole väljamakseperioodi viimase kuupäevaga. 

 
 

Aruanded 

Tööjõu voolavus 

Aruande „Tööjõu voolavus“ järgi saab hinnata tööjõuvoolavust kogu ettevõtte, osakondade ja 
väiksemate allüksuste põhjal. 
Aruannet on võimalik kuvada erinevate perioodide lõikes ning avada ka Excelis. 
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