
BYVOEG VAN BYKOMENDE MAATSKAPPY,  

NOMINEER NUWE MAATSKAPPY AS STANDAARD MAATSKAPPY & 

SKUIF VAN PERSONEEL NA NUWE MAATSKAPPY 

 

Waar 'n Maatskappynaam, Registrasienommer, LBS/UIF en BTW nommers verander het, 

stel ons die volgende voor:  

 

1.    Laai 'n bykomende maatskappy; 

2.    Kies die nuwe maatskappy as die standaard maatskappy ("default company"); 

3.    Plaas die werkers oor na die nuwe maatskappy. 

 

 

Deur bogenoemde te doen, sal geskiedenis van die vorige maatskappy behoue bly vir  

toekomstige gebruik/verwysing.   

Laai die bykomende maatskappy as volg: 

 

1. Kliek op die Hoofskerm op: Tabelle. 

 

2. No. 1 - ALGEMEEN in die geel blok sal in groen vertoon word.  

 

3. Kies uit die opsies aan die regterkant in pienk/blou:   Bykomende Maatskappye: 

 
 

4. ‘n Lys van bestaande maatskappye word vertoon.  

 

5. Kliek op:  "Voeg By". 

 

6. Voltooi al die velde soos benodig, en kliek onder op:  OK (Skryf).  Herhaal die proses 

indien meer as een bykomende maatskappy benodig word: 



 
  

7. Verwerkings kan afsonderlik vir elke maatskappy gedoen word - byvoorbeeld, met die 

trek van verslae sal daar 'n ekstra keuse vir Een/Alle maatskappye op die skerm 

verskyn. 

 

Om die "nuwe" maatskappy as standaard maatskappy op te stel, volg die volgende stappe:  

 

1. Kliek op die Hoofskerm op: Tabelle: 

 
 

2. No. 2 - ALGEMEEN in die geel blok sal in groen gemerk wees.  

 

3. Kies uit die opsies aan die regterkant in pienk/blou:  Bykomende Maatskappye: 

  



 

4. Kies die "nuwe" maatskappy (staan op die maatskappy-naam, dit sal in blou gemerk 

wees).  

 

5. Kliek aan die onderkant van die bladsy op: Gebruik As Standaard: 

 
 

 

Om werknemers oor te plaas na die nuwe maatskappy, volg die volgende stappe (die 

werkers moet een-vir-een oorgeplaas word):  

 

1. Kliek op die Hoofskerm op:  Personeel.  

 

2. Kies uit die opsies in die geel blok: Aanstellings/Beëindigings.  

 

3. Kies uit die opsies aan die regterkant in pienk/blou:   Plaas werker oor na ander 

maatskappy.  

 

4. Kies die werker se naam uit die "LYS".  

 

5. Kies die "nuwe" maatskappy deur op die swart "af-pyltjie" te kliek.  

 

6. Voltooi die datum van oorplasing. 

 

7. Kliek op:  OK. 


