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VertiRVS - Registrul de evidenta a salariatilor la sediul angajatorului,
pentru angajatorii a caror servicii de personal – salarizare sunt gestionate cu ajutorul aplicatiei VertiSal
Fiecare angajator (persoan juridic sau fizic ) are obliga ia de a infiin a i transmite la inspectoratul teritorial
de munc un registru general de eviden a salariatilor
Registrul se întocme te în form electronic . Registrul general de eviden a salaria ilor se completeaz în ordinea
încheierii, modific rii, suspend rii sau incet rii contractelor individuale de munc . Completarea i transmiterea registrului
se fac de c tre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scris de c tre angajator. Registrul se p streaz
în form electronic la sediul angajatorului.
(Temeiul legal: Hotararea nr. 500/2011, Legea nr. 53/2003 republicata privind Codul Muncii, Ordin nr. 1918/2011, Hotararea nr. 1105/2011)

Desc rca i kitul de instalare de la adresa: http://verticas.ro/descarcPub/VertiRVSSetup.exe , sau dac restric iile
de re elei nu v permit desc rcarea unui fi ier executabil, folosi i: http://verticas.ro/descarcPub/VertiRVSSetup.zip . Dac
i desc rcat fi ierul zip, dezarhiva i i rula i VertiRVSSetup.exe. Se vor derula ecranele de mai jos:

Ap sa i Inainte>, accepta i condi iile conven iei de licen iere în ecranul urm tor i ap sa i Inainte>,

Dup instalare, aplica ia nu va con ine date. Acestea se vor actualiza dup importul fi ierului pe care o s îl primi i
periodic de la furnizorul dumneavoastr de servicii de personal – salarizare, care utilizeaz aplica ia VertiSal. Datele v
sunt transmise sub forma unui fi ier REVISAL _NumeFirma_CUI_AAAALLZZ_OOMMSS.exp, care v va fi transmis
prin email sau pe alte suporturi (stick, CD, dischet ).
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Aceast aplica ie permite vizualizarea datelor, i editarea rapoartelor: Registru de eviden a salaria ilor, Raportul
per salariat i Contracte per salariat. VertiRVS nu permite modificarea datelor, fiind imaginea fidel a datelor gestionate în
VertiSal de c tre furnizorul dumneavoastr de servicii de personal – salarizare.

Se pot edita toate rapoartele prev zute în aplicatia Revisal pus la dispozi ie de catre ITM
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