
PERSONEEL : GELYKE INDIENSNEMINGSVERSLAG

'n Gelyke indiensnemingsverslag (Employment Equity Report) is beskikbaar sodra alle
toepaslike inligting van elke werker soos vereis deur die stelsel, volledig voltooi is.

Om die drukstuk te druk (maar deur eers die data volledig te voltooi), gaan soos volg te werk:

1. Kliek op die Hoofskerm op:  Personeel:

2. Kies uit die opsies in die geel blok: Drukstukke.

3. Kies uit die opsies aan die regterkant in pienk/blou:  Gelyke indiensnemingsverslag:

4. Voltooi die datums soos verlang.

5. Kies die regte maatskappy (indien meer as een):

6. 'n Personeellys maak oop waar gelyktydige verandering van gelykheidsbesonderhede
aangebring kan word.  Alle uitstaande inligting sal in ROOI uitgelig word.



7. 'n Voorbeeld van data wat reggestel kan word, is:  Waar daar 'n hoeveelheid mans-
persone is wie se ras uitstaande is en almal van hulle moet dieselfde wysiging
ondergaan, merk u bloot al hierdie persone deur in die linkerkantste wit blokkie te kliek.
Die gemerkte blokkie sal 'n regmerkie in groen vertoon:

8. Kies heelonder aan die wit skerm die opsie:  Wysig gelykheidsdata:

9. 'n Skerm maak oop waar persoonlike data verander kan word:

10. Kliek op:  (OK) wysig.  Slegs die voltooide velde sal verander.  Onvoltooide velde sal nie
in ag geneem word nie:



11. Die personeellys word weer vertoon.  Die werkers wie se Ras soos in die voorbeeld
hierbo genoem verander is, se Ras sal nie meer in rooi vertoon word nie.

12. Gaan voort om die ROOI velde te wysig totdat die hele personeellys in wit vertoon word.

13. Sodra die hele personeellys in WIT vertoon word, beteken dit dat daar geen uitstaande
inligting is nie.  Om die skerm toe te maak, kliek onder op:  Eindig.

14. Die drukstuk sal nou gedruk kan word deur weer dieselfde stappe soos in punt 1 tot 5
hierbo te volg.


