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enova Analizy Płatnik 
Jak w łatwy i prosty wy świetla ć dane z Płatnika w systemie enova ?  

Za pomoc ą enova Analiz Płatnik ? 

Jak w łatwy i prosty sposób przenosi ć dane z Płatnika do plików 
zewnętrznych (np.: .xls, .txt)  ?  

 Za pomoc ą enova Analiz Płatnik ? 

Płatnik jest to aplikacja stworzona i rozwijana na zamówienie Polskiego ZUS-u . Służy ona 
wszystkim płatnikom ZUS w Polsce do sporządzania i przesyłania do niego dokumentów 
wymaganych przez ZUS nazywanych deklaracjami. Bolączką aplikacji Płatnik są jego małe 
możliwości analityczne (choć posiada rozbudowane filtry na listach nie ma możliwości eksportu 
danych do plików zewnętrznych). 

Coraz częściej podczas codziennej pracy w Działach Płac w firmach, istnieje konieczność 
analizowania danych przechowywanych w bazach Płatnika. Do tej pory przeniesienie danych do 
bardziej przyjaznych dla czynności analitycznych aplikacji (np. Excel), wymagało dużego nakładu 
pracy i czasu. Znając te problemy z bliska, firma merkalon@it zaprojektowała rozwiązane, które w 
łatwy dla użytkownika końcowego sposób, pozwala na przeniesienie danych z programu Płatnik 
do innych aplikacji bardziej przyjaznych w pracy analitycznej. 
  
 enova Analizy Płatnik  
  
Produkt stworzony z myślą o ułatwieniu pracy użytkownikom aplikacji Płatnik w codziennych 
zmaganiach z korektami (WDR-y) ZUS. enova Analizy Płatnik do swej pracy wymaga 
zainstalowanej aplikacji enova  
 
Opis mo żliwo ści produktu enova Analizy Płatnik  
  
- przeglądanie i kopiowanie danych z bazy aplikacji Płatnik do dowolnej innej aplikacji (np. arkuszy 
Excel, plików tekstowych i innych) 
- lista dokumentów, z których dane można wyeksportować : ZPA, ZFA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA, 
ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCNA, ZCZA, DRA, RCA, RSA, RNA, RZA, RGA 
- lista danych, które można wyeksportować: podstawowe dane o ubezpieczonych, adresy 
ubezpieczonych, podstawowe dane o płatniku, adresy płatnika, rachunki bankowe płatnika,  stopę 
składki wypadkowej płatnika - przeglądanie i kopiowanie danych z bazy aplikacji Płatnik do 
dowolnej innej aplikacji (np. arkuszy Excel, plików tekstowych i innych)            
Przykładowe Prin Screen-y z aplikacji enova Analizy  Płatnik 
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