VERANDER KLOKWERKER NA SALARISWERKER
(& SALARISWERKER NA KLOKWERKER)
By aanstelling van werkers, word onderskei tussen 'n Klokwerker (uurlikse werker) en 'n
Salariswerker (wat 'n vaste loon kry waarby oortyd getel en korttyd afgetrek word; 'n
Salariswerker hoef nie te klok vir sy salaris nie):

Die aanstellingsmetode van 'n werker kan agterna verander word deur die volgende stappe te
volg:
1.

Kliek op die Hoofskerm op: Regstel Werker:

2.

Kies die korrekte werker deur op die woord "LYS" te kliek:

3.

'n Personeellys maak oop. Dubbel-kliek op die werker se naam:

4.

Die werker se persoonlike profiel maak oop.

5.

Kliek in die geel blok op die opsie: Diensgeskiedenis.

6.

Die diensgeskiedenis van die werker word aan die regterkant van die skerm in die wit
tabel vertoon.

7.

Om die aanstellingsmetode te verander dubbel-kliek op die Aanstellingsdatum in die
tabel:

8.

'n Skerm met diensgeskiedenis word vertoon.

9.

Verander die berekeningsmetode na:
·
"Klok", waar ‘n Salariswerker na ‘n Klokwerker toe verander moet word; of
·
"Salaris" waar ‘n Klokwerker na ‘n Salariswerker toe verander moet word:

10.

Kliek onder op: OK (Skryf).

11.

Die "vorige" skerm word weer vertoon. Kliek op: Eindig.

12.

Waar 'n Klokwerker verander is na 'n Salariswerker sal sy naam op die personeellys in
PIENK gemerk word. Waar 'n Salariswerker na 'n Klokwerker verander is, sal sy naam in
WIT vertoon word:

Waar 'n werker soos hierbo verander, se tariewe ook aangepas moet word, gaan soos volg te
werk:
1.

Kliek op die Hoofskerm op: Regstel Werker.

2.

Kies die korrekte werker deur op die woord "LYS" te kliek.

3.

'n Personeellys maak oop. Dubbel-kliek op die werker se naam.

4.

Die werker se persoonlike profiel maak oop.

5.

Kliek heel onder links op die wit skerm op: Werker se Data:

6.

'n Tweede bladsy met persoonlike inligting maak oop.

7.

Kliek in die geel blok op: Tariewe/Belasting.

8.

Verander die uurlikse of vaste loon aan die regterkant sowel as die bruto betaling per
periode soos nodig:

9.

Kliek op: OK (Skryf data) om veranderings te stoor.

