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Gebruikershandleiding URA (versie 4.6.2) - EBlox

Algemeen
Doelgroep: gebruikers URA versie 4.6.2 die werken met SDWorx / EBlox

Inhoud: dit document legt uit hoe URA is afgestemd op het gebruik samen met het loonverwerkend pakket EBlox (SDWorx).

Het normale verloop van dit proces is in onderstaande figuur schematisch voorgesteld.

In woorden uitgelegd (details van deze stappen vind je in volgende paragrafen):

Je maakt de planning op in URA voor de volledige loonperiode (=maand), voor alle werknemers van de onderneming
Je exporteert de loonperiode. Dit heeft tot gevolg dat er één of meerdere bestanden worden aangemaakt die specifiek voor EBlox
bestemd zijn. 
De bestanden uit stap 2 verwerk je verder in EBlox.  
Er kunnen aanpassing gebeuren aan de planning voor loonperiodes die reeds afgesloten zijn. 
URA detecteert dit automatisch als correcties. Deze correcties moeten verwerkt worden via een "Export correcties", en hieruit volgen
opnieuw EBlox bestanden.
Deze bestanden met correcties verwerk je verder in EBlox. 

Dit is een cyclus die zich maandelijks herhaalt. Stap 4 tem 6 kunnen meermaals per maand voorkomen. In volgende paragrafen worden deze
stappen meer in detail uitgelegd. Je vind meer info over: 

Werkgever nummers & werknemer nummers
Loonperiode afsluiten, heropenen, correcties verwerken, .... 
Importeren in EBlox

Werkgever nummer
Om te kunnen communiceren met het loonpakket moet URA weten wat het nummer van de onderneming is in EBlox, en de startdatum van de
koppeling URA - EBlox. Dit moet een keer ingesteld worden aangezien dit nummer binnen EBlox praktisch nooit wijzigt. Dit kan worden ingesteld
als volgt;



Vanuit startscherm kies je instellingen.



Ga naar tabblad Payroll. De keuzelijst naar Payroll moet ingesteld staan op "EBlox". In de lijst van ondernemingen moet de payroll code en de
begindatum worden ingesteld.

PayrollCode = Nummer van site in EBlox
Begindatum = Start van de koppeling URA - EBlox. Altijd de eerste dag van een loonperiode (=maand).

Zorg er in dit tabblad ook voor dat Exportpad is ingesteld op een locatie die toegankelijk is voor URA en voor EBlox.

 

Werknemer nummers
Om werknemer gegevens te kunnen uitwisselen tussen URA en EBlox moeten de URA contracten gekoppeld zijn aan werknemernummers uit
EBlox. Deze koppeling moet gebeuren voor ALLE mastercontracten die actief zijn tijdens/na de start van de koppeling. Om werknemer nummers
in te stellen in URA ga je als volgt te werk;

Rechten
Dit kan enkel gebeuren door personen met de nodige gebruikersrechten ("Wijzigen Payroll instellingen)"!



Ga naar werknemerfiche, tabblad Contracten. In het veld EBlox code vul je het werknemernummer in.

Verwerking loonperiodes 
Als de loonperiode afgesloten moet worden ga je als volgt te werk.

Selecteer de functie "Loonsverwerking" op het hoofdscherm. Dat brengt je naar dit scherm:

Rechten
Dit kan enkel gebeuren door personen met de nodige gebruikersrechten ("Wijzigen Payroll instellingen)"!



Hierin kan je een aantal zaken doen;

Exporteren: Dit is het effectief exporteren van de gekozen maand. Dit is enkel mogelijk als de gekozen loonperiode nog niet afgesloten
is en alle voorgaande periodes wel afgesloten zijn.
Export verwijderen: Door een export te verwijderen wordt de afgesloten loonperiode terug actief, en kan deze opnieuw afgesloten
worden. Dit is enkel mogelijk als de gekozen loonperiode reeds afgesloten is en er geen latere loonperiodes zijn die ook reeds afgesloten
zijn.
Export correcties: Enkel mogelijk indien er onverwerkte correcties zijn, en de geselecteerde loonperiode is de laatst afgesloten periode. 

Exporteren

Deze actie wordt altijd uitgevoerd op één bepaalde loonperiode (=maand), voor een volledige onderneming. Het is niet mogelijk om dit enkel voor
bepaalde werknemers te doen, of niet te doen. Een loonperiode afsluiten heeft als gevolg dat:

de looncodes berekend worden voor deze periode
correcties op voorgaande loonperiodes worden automatisch verwerkt als een periode wordt afgesloten
de planning enkel nog aanpasbaar is mits specifieke authorisatie
aanpassingen aan de planning (en contracten) van deze loonperiode als correcties worden beschouwd
er één bestand of meerdere bestanden worden aangemaakt die kunnen verwerkt worden door EBlox.

Verwerk nadien bestand in EBlox -> zie verder "Importeren in EBlox"

 

Export verwijderen

De laatst afgesloten loonperiode kan heropend worden. Hiervoor kies je de functie "Export verwijderen". Dit wil zeggen dat de planning terug

Belangrijk
Een aantal belangrijke opmerkingen;

Een export uit URA moet altijd gevolgd worden door een import in EBlox!! Indien een bestand niet verwerkt wordt in EBlox zal
bij de volgende export uit URA het oude bestand overschreven worden, en zijn deze gegevens verloren.
Werknemers die niet correct gekoppeld zijn aan EBlox (werknemernummer dat niet ingevuld is) komen in een afzonderlijk
bestand: ExportErrors_Payroll.txt. Het is belangrijk dit bestand na te kijken! Werknemers die in dit bestand staan zullen geen
correcte loonsverwerking hebben.



beschikbaar wordt, en de volledige berekening van deze periode opnieuw gedaan kan worden. 

Export correcties

Wanneer een loonperiode afgesloten werd, kunnen er nog wijzigingen gebeuren die een invloed hebben op de loonsverwerking. Een aanpassing
van de planning in een afgesloten loonperiode bijvoorbeeld, of een contractwijziging. Deze wijzigingen worden door URA gedetecteerd, en
bijgehouden indien nodig. Deze correcties worden bijgehouden door URA om in een latere fase integraal terug door te sturen naar het
loonpakket. Ga hiervoor als volgt te werk;

 

In het scherm voor de loonsverwerking geeft URA aan hoeveel correcties gedetecteerd zijn. Kies "Export correcties"

Verwerk bestand in EBlox-> zie verder "Importeren in EBlox"

Importeren in EBlox
(Deze informatie komt van SDWorx)

Importeren van bestand payroll.txt

 



 



Importeren van bestand surcharges.txt (indien aanwezig)
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