
BETAALSTROKIE : METERLESINGS

Waar werkgewers aan werknemers krag of water via 'n gemeterde aansluiting verskaf, kan
die meterlesing en tarief ingelees word om sodoende die bedrag verskuldig deur die
werknemer aan die werkgewer, van die werknemer te verhaal.
Bedrae wat ingelees is, sal op die daaropvolgende betaalstrokie verhaal word.

Volg die volgende stappe:

1. Kliek op die Hoofskerm op:  Betaal.
2. Kies uit die opsies in die geel blok:  Meterlesings.
3. Kies uit die opsies aan die regterkant in pienk/blou:  Voeg nuwe lesings by:

4. 'n Skerm maak oop waar meterlesings ingelees kan word:

5. Kies die betaalstrokie-item vir Elektrisiteit (Krag) deur op die swart "af pyltjie" te kliek.
Indien die item vir elektrisiteit nog nie geskep is nie, volg die volgende stappe om die
transaksie by te voeg:



5.1 Kliek op die regterkantste blokkie wat lees “Ondersoek/verander
itembeskrywings op betaalstrokies”.

5.2 Kliek onder op:  VOEG BY.

5.3 Kies "Aftrekking" en kies die beskrywing vir die item as “Alle aftrekkings hie
hieronder gelys”.  (Die lyn sal in blou vertoon word).

5.4 Kliek onder op:  Kies:

5.5 Voltooi die Engelse en Afrikaanse beskrywing (Electricity / Elektrisiteit).

5.6 Dui die "Itemtipe" aan as "Lesings gebaseer":



5.7 Kliek onder op:  OK (voeg item by).

6. Verwys terug na stap 5 hierbo, en voltooi die velde soos verlang:

7.  Kliek op:  OK (Skep rekords).

8. Die werkers vir wie die meterlesings ingelees word, se name met blanko velde vir
meterlesing-details, sal vertoon word.  Voltooi die huidige lesing, aantal eenhede
gebruik en tarief waarteen die bedrag bereken moet word:



9. Kliek op:  OK (Skryf data).

10. Die werkers se name met meterlesing-details sal agtereenvolgend vertoon word waar
die velde volledig ingevul moet word.

11. Die bedrag vir krag sal dienooreenkomstig van die werker se vergoeding verhaal
word.

12. Meterlesings moet maandeliks ingelees word vir korrekte aftrekking op die volgende
betaalstrokie.


