
TYD : AFSPEEL VAN OORTYD EN KORTTYD

Oortyd en korttyd kan soos volg teen mekaar afgespeel word:

1. Oortyd en korttyd op dieselfde dag;
2. Oortyd en korttyd op enige weeksdag;
3. Oorttyd en korttyd op weeksdae en Saterdae.

Let wel:   Dit is onwettig om Sondae of openbare vakansiedae se oortyd teen enige ander dag
se korttyd af te speel omdat die tariewe verskil.

Om ‘n verstelling wat van toepassing op ALLE werkers sal wees, te maak, volg die
volgende stappe:  (NB:  ‘n Individuele metode van afspeel van oorttyd en korttyd kan ook vir
spesifieke werkergroepe, of vir 'n spesifieke werker, ingestel word):

1. Kliek op die Hoofskerm op:  Tabelle
2. Kies opsie No. 4:  Tyd-keuses.
3. Kies uit die opsies aan die regterkant in pienk/blou:  "Speel oortyd teen korrtyd af".

4. Kies die opsie soos verlang, en kliek op:  Eindig:



In die voorbeeld hierbo, sal die gekose metode van balansering van toepassing wees op alle
werkers.

Vir  verstelling op 'n spesifieke werkergroep, volg die volgende stappe:

1. Kliek op die Hoofskerm op:  Tabelle.
2. Kies uit die opsies in die geel blok:  Meestertabelle.
3. Kies die opsie aan die regterkant in die pienk/blou:  Werkergroepe:

4. Dubbel-kliek op die werkergroep waarop die verstelling nodig is.
5. 'n Skerm maak oop waar verstellings aangebring kan word.
6. Verwys na die opsie: Balanseer ure:



7. Kies die alternatiewe metode soos verlang.
8. Kliek op:  OK.

Vir verstellings op 'n individuele werker, volg die volgende stappe:

1. Kliek op die Hoofskerm op:  Regstel Werker.
2. Kies die werker se naam uit die lys.
3. Kies heel links onder op die wit gedeelte van die skerm die opsie:  Werker se Data:

4. Kies No. 2 - Klok in die geel opsies.



5. Verwys na die opsie:  Balanseer ure:

6. Kies die alternatiewe metode soos verlang.
7. Kliek op:  OK (Skryf data).


