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1. INLOGGEN

 

Via het  scherm krijgt u toegang tot het pakket Log-in

1.1. Aandachtspunten

Bij opstart/openen van URA applicatie verschijnt mogelijks onderstaand scherm (zie verder). Verschillende aandachtspunten die u dient
te behandelen voor een correct beheer van de applicatie worden opgenomen in dit scherm. Indien er geen aandachtspunten zijn,
verschijnt dit scherm niet. 
Indien u in de loop van de dag dit scherm wil oproepen, kan dit via de knop " aandachtspunten" in het hoofdscherm (zie 2. Hoofdscherm).

Er zijn 2 soorten aandachtsschermen : 

1.1.1. Algemene aandachtspunten :

De mogelijke aandachtspunten zijn :



Werknemers die nog niet gekoppeld zijn aan actieve diensten
Ontbrekende ELFC regeling
Vervanger van ELFC vervanger Uit dienst
Ontbrekende RIZIV-gegevens
Ontbreken van de VISUM gegevens
Ontbrekend Rijksregisternummer
Ontbrekende gegevens identiteitskaart
Proefperiode komt bijna tot een einde => ingeval van twijfel WN, dringt een beslissing zich op.
Identiteitskaart is vervallen
Geen specificatie hoe de arbeidsduurvermindering betaald moet worden
Studenten contracten met meer dan 50 dagen aan prestaties
Sociale maribel die ziek is en geen vervanging gepland is
Sociale maribel niet volledig opgevuld
ELFC regeling actief na uitdiensttreding
Arbeidsduurvermindering niet aangeduid in contract

1.1.2. Werknemer op de planning zonder contract

Indien deze werknemers effectief uit dienst zijn, kunt u via dit veld de uren snel verwijderen door op het rode kruisje te klikken. 



 

1.2. Hoofdscherm

2. WERKNEMERS



2.1. Werknemer opzoeken:

Bij opstart URA, klik je op de grote selectieknop " werknemers (F4)" en kom je op onderstaand scherm : 

 
Indien je URA de hele dag laat openstaan en je deze lijst wil oproepen, kan je dit altijd via de selectieknop "Zoeken(F3)" bovenaan het
werknemersscherm. 
Info over deze lijst :

Felgele aanduidingen in de lijst : werknemer met Sociale Maribel
Feloranje aanduiding in de lijst : werknemer met aanduiding bescherming ikv ontslag, dwz hiervoor gelden speciale ontslagprocedures
'gewoon' oranje aanduiding : combinatie van sociale Maribel én bescherming ikv ontslag.

 

2.2. Overzicht inputschermen:



1.  
2.  

2.3. Opbouw / structuur van URA :

 

Per inputscherm een aantal "Grote tabbladen"

 

Per "Groot tabblad": meerdere "Kleine tabbladen"

 

Per "Klein tabblad": één of meerdere "Rubrieken"

Blok onderaan de verschillende tabbladen:

"Jaarplanning"
"Versturen" voor het export van de gegevens van werknemers

Selectie van werknemer in bovenstaande lijst kan op 2 manieren :

Selecteer een naam uit de lijst zoals je hier ziet
Klik op het rode kruisje en je krijgt een volledig blanco werknemersscherm en je kan dan van daaruit de werknemer zoeken.

 

2.4. Creatie nieuwe werknemer (vrijwilliger of site zonder interface)

Vooraleer je een nieuwe werknemer kan aanmaken, moeten de blokjes "Toevoegen (Insert)" en "Inactief zetten" onderaan het scherm actief
staan. 
Dit bekom je door eerst naar een actieve medewerker te gaan en dan kan je een nieuwe medewerker aanmaken door op het knopje "Toevoegen
(Insert)" - die zich links onderaan bevindt - te klikken. Dan krijg je de vraag: 



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
Nadat je deze vraag hebt beantwoord, kan je pas beginnen de werknemersgegevens in te brengen.
-> In geval van interface met eBlox : klikken op JA

2.5. Tabblad "Werknemer":

In URA zijn de tabbladen "Algemeen" en "Extra" ondergebracht onder "Werknemer".

2.5.1. Klein tabblad "Algemeen"

 Voorafgaande informatie:
Belangrijk: meerdere controles werden ingevoerd.
Onderscheid :

FOUT = Mogelijke blokkerende foutmeldingen (die de overgang naar een volgende stap verhinderen tot het probleem is opgelost).
WAARSCHUWING = Verwittigingen die fouten aangeven, maar waardoor je toch verder kan werken.

Binnen de rubriek "Algemeen" zijn er 7 rubrieken : "Algemeen", "Huidig adres", "Huidige contact informatie", "Sociaal secretariaat",
"Eigenschappen", "Exploitatie", "Erkenningen".

"Algemeen": de algemene individuengebonden informatie van de werknemer
"Huidig adres": hier wordt de historiek van de adressen onder bewaard, enkel het laatst actieve veld verschijnt op het overzichtsscherm
"Huidige contact informatie": idem
"Eigenschappen": hier kan je zien wie de werknemer heeft aangemaakt en wie laatst een wijziging heeft aangebracht
"Exploitatie": info over Site waarop de werknemer is ingeschreven en de koppelingen voor OVK personeel
"Erkenningen" : de info mbt erkenningen RIZIV en VISA.
"Sociaal secretariaat" : van toepassing voor klant zonder interface

Doorloop alle rubrieken op een correcte manier. 
 Chronologie om in te vullen:

Rubriek "Algemeen":
Hier vul je alle individuengebonden informatie in, in de volgorde zoals de vakjes op het scherm verschijnen:
Naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortegegevens, nationaliteit, taal, opleiding, geslacht, nummer identiteitskaart en
bankrekeninggegevens (bij voorkeur IBAN + BIC). 
Opgelet : ALLE velden moeten hier worden ingevuld ! 
Om zo gemakkelijk mogelijk een medewerker aan te maken, is het van belang de volgorde van de velden te respecteren en alle velden in te
vullen. 
Wanneer alle velden ingevuld zijn, kan je deze valideren door op de  klikken of de "F10"toets te gebruiken. Als je geen foutmeldingoranje "V"
hebt, heb je alles correct doorlopen. 
Als je een aanpassing aan het intikken bent en je wil die nog niet bevestigde informatie wissen, moet je op de  klikken of de "F8" toetsoranje "X"
gebruiken.

Waarop zijn er nu controles ingebouwd?

 Controles op naam:
Bij niet invullen naam:



 
Bij niet invullen voornaam:

 
 Controles op rijksregisternummer:

Niet ingevuld of een verkeerd rijksregisternummer ingevuld:

 
Verkeerd rijksregisternummer of verkeerd geslacht werknemer:

Rijksregisternummer heb je al in URA aan een reeds bestaande werknemer toegekend:

 
Er is geen controle voorzien tussen geboortedatum en het rijksregisternummer.
Als je de geboortedatum niet invult, maar wel het rijksregisternummer, en je bevestigt, dan wordt de geboortedatum door het systeem
automatisch ingevuld. 

 Controles op bankgegevens :
Als je 1 van de 2 velden (IBAN of BIC) niet invult, of wist en blanco laat, krijg je volgende foutmelding:

 



Als je het veld "IBAN" en "BIC" invult, maar niet het veld "Bankrekening" invult, krijg je geen foutmelding. 
Je kan geen werknemer opslaan als je geen bankgegevens hebt ingevuld. 
Voor volgende velden zijn er geen controles, maar deze zijn wel verplicht in te vullen:
"Id kaart", "Geboorteland", "Opleiding" en "Roepnaam".

Rubriek "Huidig Adres":
Het invullen van de adresgegevens doe je door het icoontje (blad + pen) aan te klikken. 
Voor nieuwe vrijwilligers is de "VANAF"-datum = de datum van indiensttreding bij de werkgever. 

Invullen adres:

Hier moet je weer de chronologie van de velden respecteren: Eerst de vanaf datum invullen, dan de straat, nummer, bus, postcode, gemeente en
Land. 
Wanneer alle velden ingevuld zijn, moet je op  klikken of "F10" toets gebruiken om de gegevens op te slaan. de oranje "V" of"OK"
Als je de laatste informatie dat je hebt ingevuld wilt wissen, moet je op  klikken of de "F8" toets gebruiken.de oranje knop "Annuleren"of "X"

Ingave adreswijziging:

Hier moet je eerst een einddatum ingeven op de actieve lijn.
Die bevestig je met de het  kleine ORANJE 'V' knopje.
Daarna kan je via de  bovenaan een volledig blanco nieuwe lijn toevoegen of via de button  de bestaande lijnkleine Rode "+" "kopiëren"
overnemen, een nieuwe datum (= einddatum vorige lijn + 1 dag) invullen, en het adres overtypen. 
Een lijn wissen kan je alleen maar via . de kleine oranje "X"-knop
Als je een adreslijn wilt verwijderen, kan dit met de . Let op dat u hierdoor geen historiek gaat verwijderen! kleine rode "-" knop



 
 Belangrijk : verschil kleine en grote knoppen :

Via de  button met de  bevestig je de laatste input en sluit je dit detailvenster.grote ,oranje 'V' = OK
Via de  button met de ), sluit je het venster. Alle gegevens die met een  (groot of klein) werden bewaard,grote oranje X (annuleren oranje 'V'
blijven behouden; enkel als je midden in input zit die nog niet de input hebt afgewerkt en bevestigd, worden deze niet bewaard. 
Als je werkt met de , blijft het detailscherm open en kan je verder werken. kleine oranje V of X

 Controles die zijn ingebouwd :
Verplichte begindatum: indien begindatum adres niet is ingevuld:

 
Als je een nieuw adres ingeeft zonder eerst een einddatum voor het voorgaande adres in te vullen krijg je volgen de melding of indien begindatum
van de nieuwe lijn valt voor einddatum van de vorige adreslijn:

 
Als je het blad wilt verlaten zonder eerst je laatste input te hebben bevestigd, krijg je volgende vraag:

 
 Als je op "Nee" klikt, zal je input niet worden bewaard. 

: er zijn echter geen controles op de gegevens van het adres zelf, of de afstand. Zorg er dus voor dat je dit correct invult.Opgelet
Het is van belang om de landcode in te vullen, ook al staat hier geen foutmelding op. 

 Rubriek "Huidige contact informatie":
De contactinformatie invullen doe je via het detailscherm dat je opent met het icoontje (blad+pen).



Ook hier worden deze gegevens vanaf nu via historiek opgeslagen. 

 
Als je contactinformatie wil verwijderen, kan dit via de  knop, maar let er wel op dat je geen historiek verwijdert. kleine rode "-"

 Controles die zijn ingebouwd:
Verplichte begindatum: indien begindatum contactgegevens niet is ingevuld, krijg je volgende foutmelding:

 
Als je een nieuwe lijn contactgegevens ingeeft zonder eerst een einddatum voor de voorgaande lijn in te vullen of indien begindatum van een
nieuwe lijn valt voor einddatum van een vorige lijn contactgegevens, krijg je volgend foutmelding:

 
Als je het blad wilt verlaten zonder eerst je laatste input te hebben bevestigd, krijg je volgende vraag :

 
=> Als je op "Nee" klikt, verdwijnt de input en sla je de laatste wijzigingen niet op. 
=> Als je op "Ja" klikt, sla je de wijzigingen op en kan je verdergaan. 

 Rubriek "Eigenschappen":
Het veldje "Eigenschappen" laat zien welke gebruiker wanneer de gegevens heeft aangemaakt, en welke gebruiker wanneer een aanpassing
heeft gedaan op dit scherm. Zie hierna:



Rubriek "Exploitatie":
Hier zie je de naam van de site waar de werknemer is ingeschreven.
In het veld mutatie geef je de naam van de site waarvan de werknemer komt.

Rubriek "Erkenningen":
In het deel "Verpleegkundigen", moeten de velden "Registratie verpleegkundige (RIZIV)" en "Visum nr. verpleegkundige (Provincie)" worden
ingevuld. 
In het deel "Verzorgenden": moeten de info voor "Visum-nr. zorgkundige (FOD Volksgezondheid)" en "Registratie nr. verzorgende (RIZIV) worden
ingevuld.

2.5.2. Klein tabblad "Extra":

 
Bij "Extra" zijn er 3 rubrieken:

Rubriek "Checks":

Voor opvolging van je administratief dossier.

Rubriek "Tijdsregistratie":

Om aan te duiden of iemand al dan niet moet tikken en er voor die persoon de tijdsregistratie moet zijn aangevuld.

Rubriek "Opmerking":



Groter vrij veld voor eigen gebruik van het WZC (voorbeeld opmerking voor opvolgingen tijdskrediet, kledingmaat, allerlei interne zaken,…) 
  Iedereen die hier toegang toe heeft kan deze opmerkingen lezen Opgelet !

Wanneer alle velden ingevuld zijn, moet je op "OK" op   klikken of "F10" tikken.de oranje "V"

2.6. Tabblad "Contracten"

 

2.6.1. Overzicht

Het inputscherm voor de contracten is onderverdeeld in verschillende kleine tabbladen:

Hoofdcontract (enkel voor vrijwilligers)
Detailcontract
Diensten
Verloning

Bespreking in detail van de inputschermen en volgorde input :

2.6.2. Klein tabblad "Hoofdcontract":

 
 Wat is hoofdcontract?

Het hoofdcontract is de huidige actieve tewerkstelling, maw de samenstelling van alle actieve contracten, al dan niet met bijlagen, waarvoor de
werknemer moet worden betaald. 
Bij "Hoofdcontracten" zijn er 6 rubrieken: "Datums", "Uitzonderingen", "Eigenschappen", "Acties", "Payroll", "voordelen werkgever"

Rubriek "Datums":

Wat betekenen deze velden:

Begin: dit is de datum van aanvang tewerkstellingslijn



Einde: einde tewerkstellingslijn
Datum in dienst: is de datum van de eerste tewerkstelling binnen deze site
Datum uit dienst: is de eigenlijke datum uit dienst.
Begin & Einde proef: enkel in te vullen bij eerste contract (ingeval van opeenvolgende contracten)

Ook is er bij de input een controlelink met de datum baremieke anciënniteit, in de rubriek "Verloning": deze moet ingevuld zijn vooraleer je de
andere tabbladen verder kan invullen.

Rubriek "uitzonderingen":

FTE berekening toch als Full Time : Indien dit staat aangevinkt, dan zal tijdens de berekening van de FTE's de rekenregels voor de
fulltimes (berekenen via gepresteerde dagen ipv gepresteerde uren) in acht genomen worden, niettegenstaande het contract impliceert
dat het over een deeltijds contract gaat. Een contract is deeltijds indien het aantal uren niet overeenkomt met wat er voor de
onderneming staat gespecificeerd als zijnde voltijds.

 

Rubriek "Eigenschappen":

Soort contract: onbepaalde duur, bepaalde duur, student, vervanging…
Type : arbeider, bediende,…
Dimona-nummer

Rubriek "acties":

Addendum: om bijlagen aan te maken
Eigenschappen: infoscherm met wie heeft wat het laatst gedaan of door wie gecreëerd.

Rubriek "Voordelen Werkgever":

Plan Activa Code: deze vind je terug op de documenten van de RVA.
Plan Activa Sinds:  de begindatum van de rechten doorgeven aub.
Voor onderstaande "voordelen" moet je enkel aanvinken indien van toepassing.

Wep-Plus: (= erk rvarings roject)W e p
Startbaan:
CA13 A/B: .aan te vinken om maandelijks de documenten doorgestuurd te krijgen
Inschakelingspremie:
Deeltijds Leren/werken: aanvinken
Andere: hier kan je andere maatregelen invullen zoals bvb APE (Wallonië).

Controles op de input:
Als je het veld "Begin" niet invult, krijg je een foutmelding "De begindatum is verplicht".

 
Als je alleen de datum hebt ingevuld => volgende foutmelding:



 
Indien contract ingevuld maar niet de datum:

 
Als je de datum invult, maar voor de rest niets:

 
Er is een wisselwerking met de loongegevens, dus is volgende foutmelding voorzien:

2.6.3. Klein tabblad "Detailcontracten":

 -> TO DO voor alle werknemers zelfs als je met interface eBlox werkt



 
Verplicht in te vullen velden:

Rubriek Functies:

Effectieve Functies
Functie RIZIV: Hier selecteer je een functie uit de drop-down-lijst obv de benodigde input RIZIV.
Functie Vl. Gemeenschap: Functieomschrijving volgens de vereisten van de gemeenschappen (Vlaanderen, Wallonië, COCOM/COCOF)

Rubriek Uren:

Effectieve Uren: de reële uren van deze contractlijn
Gemiddelde uren: = theoretische contractuele uren: is bij ons hetzelfde als de effectieve uren.

Wanneer kunnen deze verschillend zijn: bvb 40u reële prestaties, maar 38u theoretische uren (indien 12 dagen
arbeidsduurvermindering)

Arbeidsregime: 5-dagen of 6-dagen (opgelet moet voor alle detailcontracten van 1 hoofdcontract hetzelfde zijn).
Telling uren: altijd aanduiden "variabele uren" (omwille van de goede werking van de tellers)

 

Rubriek Boekhouding:

Hier vul je de afdeling in waarop de loonkost van het detailcontract moet worden geboekt, volgens de toe te passen regels, bvb. directie 19u op
ONUR en 19u op ODIR. 
De lijst van de mogelijkheden worden door boekhouding, en zijn opgenomen in een dropdown-list.

Rubriek Eindeloopbaan vervanging

Indien de werknemer voor een deel van zijn contract vervanging doet voor de ELFC-rechten van een bepaalde werknemer, duid je dit hier aan.
Je selecteert dan de te vervangen persoon (rechthebbende ELFC). Tussen haakjes staat het nog openstaande aantal uren (op maandbasis)
waarvoor er vervanging moet worden gegeven. 
Je duidt hier ook aan tot welke ELFC-groep de te vervangen persoon behoort. 

: het aantal uren dat je ingeeft voor de vervanger zijn op WEEK-basis, die van de rechthebbende op maandbasis. => omrekening vanOpgelet
maand naar week: vb 8u => 8 *3 /13 = 1,86. Niet anders berekenen omwille van de afrondingen !!



Rubriek Sociale Maribel

Indien de werknemer wordt aangenomen voor 19u sociale maribel of voor een veelvoud van 9,5u (regels van de Maribel) een vermeerdering van
de contracturen krijgt, duid je hier aan voor welke Maribel-dotatie dit is (zie verder de lijst Sociale maribel). 
TIP :
Als je je vergist in het inboeken van ELFC ipv Maribel of omgekeerd, dan kan je de verkeerde input enkel verwijderen via . CTRL + delete

 Hoe moet je een wijziging van arbeidsduur ingeven:
 -> in geval van interface met eBlox moet het via eBlox gebeuren !

De uniforme toe te passen werkwijze om zowel een vermeerdering arbeidsduur als een vermindering arbeidsduur in te geven. Ook voor wijziging
functie. 
De werkwijze voor het wijzigen van de arbeidsduur is gebaseerd op het aanmaken van een nieuw "hoofdcontract" met detailcontracten via

 van het laatste hoofdcontract met de bijhorende detailcontracten. (je neemt dus de bestaande samenstelling over).kopiëren
De wijziging van de arbeidsduur, functies en samenstelling van de detailcontracten doe je dan in het nieuw aangemaakte "hoofdcontract". 

 ?Hoe doe je dit
Je zet je cursor in het lopende(actieve) 'Hoofdcontract' ( zorg dat je op de juiste lijn staat !):
Klik op addendum
Je krijgt een pop-up schermpje:
Vul in: begindatum
(indien van toepassing): vul ook in einddatum
Uren = 0 (nul)
Nu klik je: "Bevestigen" 

 Controles:
 Aanmaken bijlagen of nieuwe contractlijnen:

Indien je bij ingave contract nog geen loonschaal hebt ingegeven en je wil bevestigen krijg je een foutmelding :

 
Als de periodes van de verschillende contractlijnen overlappen (de begindatum van de volgende lijn ligt na de einddatum van de voorafgaande
lijn), krijg je volgende foutmelding en je kan het blad niet verlaten zonder eerst recht te zetten.

 
Als je in het veld "Begin" een datum vermeldt die vóór de datum van de baremieke anciënniteit valt, krijg je een waarschuwingsmelding:

 
Indien je enkel de datum einde contract ingeeft bij einde contract of tewerkstellingslijn, krijg je volgende foutmelding:



 
Als het vakje  uitdienst is ingevuld, maar het vakje  uit dienst en/of de datum einde niet is ingevuld, krijg je volgden foutmelding:reden datum

 

Als je het veld 'Uit dienst" maar niet de reden van het einde van het contract invult, krijg je volgende foutmelding:

 
Als je de einddatum voor de begindatum valt, krijg je volgende foutmelding:

 
Je kan geen datum uitdienst invullen met een reden wijziging contract. Als het veld "Reden stopzetting" met "Verbreking" invult, dien je twee
nieuwe velden in te vullen: "Termijn verbreking" en "Verbreking type". 

 Controles bij Eigenschappen:
Als je het veld "Type" niet invult, krijg je een foutmelding.

 

Als je het veld "Soort contract" met "Bepaalde duur –Studentenovereenkomst" invult, zonder een einddatum in te vullen, krijg je een foutmelding:

 



Als je het veld "Soort contract" met "Bepaalde duur – Vervangingscontract" invult, krijg je een foutmelding:

 
Als je het veld "Soort contract" niet invult, krijg je een foutmelding "Soort contract is verplicht".

 
Als je geen loonschaal hebt ingevuld:

 
 Controle bij Functies:

Als je vergeet alle velden van de functies in te vullen of één ervan,krijg je een foutmelding:

 
 Controle bij Uren :

Als je geen uren opgeeft voor de arbeidsduur, of het veld "effectieve uren" niet invult en toch wil afsluiten, krijg je volgende foutmelding:

 
Als je het veld " gemiddelde uren" niet ingeeft krijg je volgende foutmelding:

 

Als je de velden "Effectieve uren" en "Gemiddelde uren" met een cijfer hoger dan 38 invult, krijg je een waarschuwingsmelding: 



 
Als je de velden "Effectieve uren" en "Gemiddelde uren" met een cijfer hoger dan 40 invult, krijg je een foutmelding "Het aantal uren van dit
detailcontract bedraagt meer dan 40 uur".

 
 Controle bij "Boekhouding":

Als je het veld "Afdeling" niet invult, krijg je een foutmelding:

 
 Controles bij "Eindeloopbaan":

Als je het veld "Vervangt" maar niet het veld " Groep" invult, krijg je een foutmelding:

 
 Controles bij "Sociale Maribel":

Als je het veld "Soc maribel contract" maar niet het veld "Toelating" invult, krijg je een foutmelding:

 



Als je een selectie maakt van een dossier Maribel waarvoor je de medewerker hebt aangeworven en er is een discrepantie in de begindatums,
krijg je volgende foutmelding.

2.6.4. Klein tabblad "Diensten"

 
De lijst van de diensten wordt aangemaakt in het instellingenscherm door de Directie.
Bij aanmaak van de contractlijnen kan je dan kiezen uit deze lijst voor de aangemaakte detaillijn, aan welke dienst deze lijn moet worden
gekoppeld.

2.6.5. Klein Tabblad "Verloning":

 -> In geval van interface met eBlox moet dit scherm via eBlox ingevuld zijn.



2.7. Saldo uren

Voorbeeld printscreen URA 

 
Bij "Saldo uren" zijn er twee velden in te vullen: "Datum" en "Uren".
Wanneer een  medewerker begint moet je de teller initialiseren.nieuwe
Dit doe je hier door de begindatum van het contract in te geven en het saldo "0". 
Als je de datum invult en je vergeet het veld "Uren" in te vullen krijg je volgende foutmelding:

 
Wanneer alle velden ingevuld zijn, bevestig je met  knop.de kleine oranje "V"

2.8. Verlofrechten

Voorbeeld printscreen URA 

 
 -> In geval van interface met eBlox zijn deze rechten ingelezen.

2 mogelijkheden :

ofwel worden de verlofrechten ingelezen door het sociaal secretariaat; je kan hier niets invullen



1.  

1.  

ofwel moet je de verlofrechten zelf berekenen en in URA invullen 
Bij " Verlofrechten" is er een extra veld "Anciënniteitverlof" voor de Horeca (Par. Com. 302).

2.9. Eindeloopbaan

 
In dit tabblad duid je het begin van het recht aan, en het soort ELFC (= leeftijd + type of opname verlof).
Bij "Eindeloopbaan" is er een extra veld: "Geen recht".
Deze knop gebruik je om de meldingen vanaf 45 jaar voor groep 3 uit het opmerkingenscherm te laten verdwijnen. 
Om een nieuwe lijn toe te voegen, moet je op  klikken.de kleine rode plus
Je moet eerste de datums invullen voor de velden "Begin" (en "Einde").
Je kan pas een nieuwe lijn toevoegen als je een einddatum invult in de nog actieve lijn.
Na ingave begindatum, moet je het veld 'Vrije uren per maand" invullen.
Daarna moet je de andere velden invullen:
Keuze maken ifv recht "45+ vrije u./week", "50+ vrije u./week" en "50+ vrije u./week" en/of de velden "Premie 45+", "Premie 50+",
"Premie 55+" en "Geen recht" aankruisen. 

 Opmerking: het is nog niet mogelijk op de rechten ELFC voor Groep 3 hierin aan te duiden.
Wanneer alle velden correct zijn ingevuld, bevestig je door op de  klikken. kleine oranje "V"

 Hoe geef je correct de lijnen aan voor de rechten ELFC en welke combinaties zijn mogelijk ?
 Algemeen principe :

De rechten ELFC geef je in in het tabblad 'Eindeloopbaan' van de betrokken werknemer.
De aanduiding van de vervanger ELFC gebeurt via selectie vanuit een lijn uit het detailcontract van de vervanger. 

: De datums van de rechten

Een eerste recht begint altijd op de 1  van de maand.ste

De datums die in dat tabblad worden gebruikt moeten overeenstemmen met de datums die worden gebruikt in de contractlijnen van de
werknemer. 
Wanneer een werknemer een wijziging arbeidsduur ondergaat, dan moet ook een nieuw recht ELFC worden ingegeven dat is herbereken
in functie van de nieuwe arbeidsduur.

Bij einde contract van de werknemer die recht heeft op ELFC;

De einddatum van het contract moet ook worden ingevuld in het scherm ELFC. Ook bij de vervanger ELFC moet de vervanging voor deze
persoon worden stopgezet.



1.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Bij wijziging rechten ELFC:

Een wijziging van rechten ELFC doet zich voor bij wijziging arbeidsregime van de werknemer, of bij overgang naar aanleiding van bereiken van
de nieuwe categorie (leeftijd of quota aantal onregelmatige uren). 

 Voorbeeld wijziging arbeidsregime:

1  lijn: Een werknemer heeft een contract voltijds en opteert voor de premie 45+ voor de periode van 01/04/2009 tem 31/03/2011.ste

2  lijn: Vanaf 01/04/2011 opteert de werknemer voor vrijstelling van prestaties.de

3  Lijn:van 01/01/2012 vermindert de arbeidsduur naar 30u40 en wordt dus ook het recht ELFC aangepastde

4  lijn: vanaf 01/12/2012 gaat de werknemer 36u/week werken => nieuwe lijn rechten ELFC.de

5  lijn: Vanaf 01/01/2013 vermeerdert de werknemer naar de volgende categorie én gaat die weer voltijdse werken. de

 

Als je een nieuwe lijn (wijziging) van rechten wil toevoegen:

moet je eerst de einddatum van de bestaande rechten invoeren (altijd de laatste dag van de maand bij een actief contract).
Dan moet je dit bevestigen door op de  te klikken.kleine oranje "V"
Daarna creëer je een nieuwe lijn in de rechten door op  te klikken.de kleine rode plus
Je geeft de begindatum in. Deze is altijd de einddatum van vorige lijn +1 dag.
Je geeft de nieuwe rechten in en je bevestigt via  knop.de kleine oranje 'V"

 De aanduiding van de vervangers doe je via de detailcontracten van de mogelijke vervangers.
 Controles bij input:

Als je een einddatum invult die valt na de begindatum van het recht ELFC :

 

Als je alleen de velden "Begin" en "Einde" invult, krijg je een fout– melding:



 

Als de begindatum van ELFC ligt voor het begin van het eerst contract:

 

Als de einddatum ELFC na het einde van het contract valt :en er staan nog vervangers actief

 

Als je een begindatum invult, een samenstelling uren en/of premie aanduid, maar het vakje vrije uren per maand niet invult, krijg je volgende
foutmelding:

2.10. Ontslagbescherming

De lijst met redenen ontslagbescherming is uitgebreid in de nieuwe versie.

 



Hier geef je de beschermingsperiode in indien van toepassing, met de begin- en einddatums. 
Als je een nieuwe regel wil toevoegen, kan je dat doen door op de  te klikken om een bijkomende lijn te creëren. kleine rode "+"
Je moet eerst de datums invullen van de velden "Begin" en "Einde", daarna pas de reden die je kiest uit de drop-down lijst. 
Wanneer alle velden ingevuld zijn, moet je op de " klikken om de gegevens te bewaren.kleine oranje "V
Als je iets aan het ingeven was, en je wilt dat niet opslaan, moet je op de  klikken. kleine oranje "X"
Als je een bijkomende beschermingsreden wil toevoegen, kan je dat doen door op de  te klikken om een bijkomende lijn tekleine rode "+"
creëren. 
Als je een fout ingegeven lijn wil verwijderen, moet je op de  klikken. kleine rode "-"
Overzicht mogelijke redenen ontslagbescherming:

Educatief Verlof
Syndicaal Vertegenwoordiger
Verkozen kandidaten Sociale Verkiezingen
Niet-verkozen kandidaat Sociale Verkiezingen
Borstvoedingsverlof
Klacht wegens discriminatie
Sociale Verkiezingen
Tijdskrediet/Thematisch verlof

 Ingebouwde controles:
Als je bevestigt zonder iets in te vullen, of als je de datums niet invult, als je de reden bescherming niet invult, krijg je een foutmelding:

 

Als de einddatum van de lijn waarop je werkt valt voor de begindatum van die lijn, krijg je een foutmelding:

3. Soc. Maribel

 
Via Grote blok "Soc. Maribel" in opstartscherm bereik je het overzicht van de dossiers Maribel. 
Hier worden de nieuwe dotaties/toekenningen aangemaakt en indien van toepassing gewijzigd. 
Van hieruit kan je ook de lijsten afdrukken van overzicht van de Sociale Maribel, en hun eventuele vervangingen.
Deze lijsten kan je opvragen zonder datum, op een bepaalde datum, of voor een welbepaalde periode (overzicht periode) als voor een
welbepaalde datum (situatieoverzicht) een lijst aanmaken en afdrukken.
Je kan ook aanduiden of je enkel de actieve of ook de inactieve dossiers wil bekijken.

Indien er aan je WZC nieuwe toekenningen zijn gebeurd of wijzigingen van functie enz, kunnen de erkenningsnummers, functies en de
info over het dossier in dit tabblad worden ingevuld. Hiervoor is een apart gebruikersrecht voor aangemaakt.



 

In het overzicht van de werknemers zijn Sociale Maribel functies geel gekleurd.

 

Er is een controle ingebouwd wanneer iemand Sociale Maribel EN meer dan 30 dagen ziek is. U krijgt hiervan een melding, zodat u tijdig
een vervanger kunt aanduiden.

 

De aanduiding van werknemers aangeworven om aan de dotatie Maribel te voldoen en dus de financiering te bekomen: dit doe je nu
vanuit het detailcontract van de werknemer.

 Voorbeeld overzicht dossiers Maribel toekenningen:

 

4. Planning kalender

4.1. Diensten



 
U hebt de mogelijkheid om:

1 dienst op te roepen;
verschillende diensten op te roepen;
alle diensten op te roepen.

Klik op OK nadat u de gewenste keuze heeft gemaakt. 

 
Als u op de naam van de medewerker gaat staan en de rechter muisknop indrukt, krijgt u de keuze om op te vragen:

de maandplanning;
het overzicht van de feestdagen;
de werknemersfiche.

4.2. Jaartal en maand



Via de blauwe pijltjes bovenaan kunt u:
<1 maand terug;
<<1 jaar terug;
>1 maand verder;
>>1 jaar verder.

4.3. Verborgen kolom

 
Bij het openen van het programma zullen enkel de +/- tellers nog standaard open staan. De overige tellers van bijvoorbeeld het verlof kan u dan
manueel open zetten. 
Via de kolom bovenaan links (klein symbool met zwarte streepjes naast de naam), kunt u kolommen toevoegen op uw planning. 
D : Dienst waaraan de werknemer is gekoppeld (meerdere diensten zijn mogelijk)
Uren : Contractuele uren
+/-: Teller vanaf:

De datum indiensttreding
De datum ingegeven in het werknemersfiche, tabblad saldo uren. De teller start te lopen vanaf de ingegeven datum met
het ingegeven saldo aan +/- uren.

+/- m: Maandteller voor de te presteren uren per maand, deze teller begint elke maand van 0 te tellen.
Als deze in negatief staat moet de medewerker nog uren presteren. Staat de teller in positief, dan zijn er teveel uren gepresteerd.
+/- k: Kwartaalteller voor de te presteren uren per kwartaal, deze tellen begint elk kwartaal terug van 0 te tellen.
Verlof: Aantal uren verlof na inlezen van het bestand
CAO:Aantal uren Cao-verlof na inlezen van het bestand
ELFC:Aantal uren recht op arbeidsduurvermindering eindeloopbaan, hiervoor moet u wel in het instellingenscherm bij ADV het vinkje aanduiden
bij eindeloopbaan. 
Deze uren worden zoals het verlofrecht ingelezen.
AV :Ancienniteitsverlof
JV:Jeugdverlof

4.3. Overzicht feestdagen

Op de planning kan u per medewerker een overzicht van de feestdagen opvragen. Hiervoor klikt u op de rechter muisknop op de naam van de
desbetreffende medewerker. U kunt dan de selectie 'Overzicht feestdagen werknemer' maken.
U kunt per feestdag op '+' drukken en zien op welke datum deze feestdag werd teruggenomen; dit overzicht is ook afdrukbaar.

4.4. Kopiëren en plakken

Bovenaan ziet u ook de icoontjes 'Kopiëren en plakken' zoals gekend in MS Word.



Men kan meerdere dagen tegelijk kopiëren en plakken. 

4.5. Tikking raadplegen

 
Via dit icoontje kan je nakijken welke tikkingen er verwacht worden en hoeveel tikkingen er verwerkt werden.

4.6. Chronometer

Als u op de chronometer klikt, krijgt u niet de prestatiecodes te zien maar de effectieve uren die doorgegeven worden aan Sociaal secretariaat. 

4.7. Medewerkers

Als u de knop 'Medewerkers' aanklikt krijgt u in plaats van de medewerkers hun functie te zien. 



4.8. Totalen tonen

Hierbij krijgt men onderaan het totaal te zien van de gebruikte prestatiecode. 

4.9. Afdrukken

Individuele maandplanning per werknemer:

In de kalender bij maandplanning op 'Afdrukken' klikken  er wordt de vraag gesteld of u de individuele maandplanning per werknemer wil
afdrukken:

indien u 'ja' zegt, kan u de individuele maandplanning per werknemer afdrukken.
Indien in de instelling aangeduid werd dat de stand van de uren mogen genoteerd worden zullen zij ook op de
individuele fiches verschijnen.
indien u 'nee' zegt, krijg je de vraag "Tellers mee afdrukken?" Bij keuze 'ja' gaat hij de tellers afdrukken die
zichtbaar zijn op je scherm. Volgende vraag "lege lijn toevoegen voor aantekeningen" bij 'ja' keuze wordt er na
elke werknemer een blanco lijn toegevoegd bij de afdruk.

In de kalender bij maandplanning, in de eerste kolom met de naam van de werknemer dient u op de rechter muisknop te klikken  afdruk
maandplanning selecteren.

Indien er een PDF-writer geïnstalleerd is, kunt u de planning ook opslaan in een PDF-bestand. 

4.10. Wisselen

Met de wisselmodule kunt u prestatiecodes wisselen in de maand of ook buiten de maand:



Klik 'Wisselen' aan:

Vervolgens de medewerker die vraagt om te wisselen, en de datum van de wissel
Daarna vul je de medewerker in waarmee gewisseld wordt, en de datum van de wissel

 
U krijgt dadelijk te zien hoe deze medewerkers normaal moeten werken.

Opslaan
U krijgt een wisselmelding die u kunt afprinten en laten ondertekenen.



 
Bij het afprinten worden ook dadelijk de codes aangepast op de planning. 

4.11. Rotatie maken

 
U begint bovenaan rechts met het + teken (= record toevoegen). Vervolgens geeft u de rotatie een naam en een omschrijving.

Het is steeds handig als u de naam van de rotatie benoemt met de naam van de medewerker, als het gaat om een specifieke rotatie. (Als
deze medewerker uit dienst gaat, kunt u de rotatienaam aanpassen met de naam van de nieuwe medewerker en hoeft u de volledige
rotatie niet terug te creëren).



Anders ga je te werk met een roostering per contract eenheid en vul je de dagen op met Vroege diensten (die heb je het meest nodig in
de verzorging).

Eerst alleen de weekdagen (7 dagen planning, waarvan 5 dagen geroosterd worden)
Weekend dagen (14 dagen, waarvan alleen de weekend worden ingebracht, 2 dagen vrij en 2 dagen Vroege dienst)
Vrije dagen (7 dagen planning, waarvan alleen de vrije dag wordt ingevuld)

Daarna geeft u op het einde van die regel het aantal dagen in waarover de rotatie loopt (opgelet: steeds tellen in 7 weekdagen). Accepteren door
op het vinkje te klikken. 

 
Vervolgens krijgt u een kolom met het aantal, dat voor de rotatie staan. De nummering onder de dagen zijn bedoeld om lange rotaties
overzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld: (1) is een maandag.
Belangrijk is ook dat de eerste dag van de rotatie steeds dezelfde is; zo plant u straks makkelijker de verschillende rotaties.
Door te dubbelklikken op de prestatiecodes krijgt u de code te zien in de knop 'Selectie', dit is dan de code waarmee u werkt. 
Linker muisknop om de selectie toe te wijzen, rechter muisknop om deze te verwijderen.
Het gebruik maken van afwezigheidcodes dient steeds over een prestatiecode komen. Er moeten uren onder de afwezigheidcode geplaatst
worden. 

 
Als de rotatie volledig is ingevuld, dient deze niet meer bevestigd te worden. Verlaten met het kruisje bovenaan. 



 
Dit voorbeeld laat een rotatie zien van een 19 u contract. 
Daarna ga je rotaties aanmaken van de vrije dagen 

4.12. Rotatie plannen

 
Eerst selecteert u de rotatie waarmee u wilt werken, door hierop te klikken. Vervolgens krijgt u de rotatie onderaan te zien.
U kiest een werknemer uit de lijst waarvoor u wilt roteren. 



 
'Periode opvullen met rotatie' (het eerste vakje) wil zeggen dat u de rotatie laat lopen over een bepaalde periode van … tot … bijvoorbeeld voor 1
jaar is een rotatie van 1/1/2013 tot 31/12/2013.
'Periode opvullen met rotatie' (tweede vakje) wil zeggen dat u de rotatie vanaf een bepaalde datum x aantal keer wil laten lopen. 
Bijvoorbeeld een rotatie over een jaar: selecteer een begindatum en kijk naar de rotatiedagen. Is dit 7 dagen? Dan laat u de rotatie 52 keer lopen.
Is het een rotatie over 14 dagen? Dan moet u deze 26 keer laten lopen. 
Om het roteren uit te voeren klikt u op 'Roteren'. 
Als u dit de eerste keer doet met een lege planning, zult u de melding krijgen: 'Rotatie toegevoegd'. 

 
Indien er al iets in uw planning staat, krijgt u de volgende melding: 

 
Als u een totaal nieuwe rotatie wilt plannen, kies YES.
Als u een rotatie wilt toevoegen, kies NO.
Als u een vergissing maakt en u wilt niet roteren, kies CANCEL. 

4.13. Manueel roosteren en wijzigingen inbrengen

Als u manueel roostert, dubbelklik dan onderaan op een prestatiecode zodat u bovenaan uw selectie kunt zien. 



 
Door de dag aan te vinken met uw muis en te dubbelklikken krijgt u de prestatiecode te zien op die dag. Wenst u meerdere dagen met dezelfde
code aan te duiden, dan selecteert u eerst de dagen. Maak gebruik van de spatiebalk om te bevestigen. 

 
Als een werknemer uren extra gewerkt heeft, of als u afwijkingen wenst in te brengen op de code:

Selecteer de dag
Rechter muisknop
Vervolgens krijgt u de detailplanning

 
Hier kunt u wijzigingen aanbrengen:

Op de code zelf (heb je GEEN stand van de gepresteerde meeruren)
U kunt een prestatiecode toevoegen: kies de prestatiecode en klik op de knop 'Toevoegen'.



U kunt een afwezigheidscode toevoegen: kies de afwezigheidscode, pas de uren eventueel aan en klik op de knop 'Toevoegen'. Vergeet,
indien nodig, ook niet de uren aan te passen van de prestatiecode! (bv halve dag WV)

 

4.14. Afwezigheidcodes inbrengen

Afwezigheidcodes kunt u inbrengen door:

Te dubbelklikken op een afwezigheidscode;
U krijgt bovenaan de selectie te zien waar u mee werkt.

 
Door op de dag te klikken zal het programma de afwezigheidscode inbrengen. 
U krijgt volgende vragen: 

 
Als de uren mee overgenomen moeten worden is het antwoord YES.
Dienen er andere uren ingebracht te worden is het NO.
Bij antwoord NO krijgt u het volgende scherm: 



 
Hierin moet u dan manueel de van toepassing zijnde uren inbrengen. 
U dient dan wel de code bovenaan eerst te verwijderen, alvorens een andere code te plaatsen. Dit doet u door de code te selecteren en de
deletetoets te gebruiken.
Vervolgens kiest u 'Toevoegen' en 'Opslaan'.
Indien je bv. een resterende hoeveelheid van cao verlof moet inbrengen, kan je dit het beste doen door bij afwezigheidscode cao te selecteren,
begin uur van normale prestaties en daarna onder einde het aantal cao verlof in decimalen in te brengen. Het einduur wordt automatisch
ingevuld. 
Bij het invullen van meerdere dagen: selecteer de eerste dag, linkermuisknop ingedrukt houden, slepen tot de laatste dag en bevestigen met
spatiebalk.

4.15. Feestdagen koppelen

Als u een feestdag toewijst aan een dag, krijgt u bij het opslaan de keuze van de uren die nog ter beschikking zijn om de uren feestdag te
rechtvaardigen. 

 



Door te dubbelklikken op de dag die u wilt nemen, wordt deze lijn vervangen door een witte lijn.
Via het plusteken kunt u later steeds de datum terugvinden wanneer de feestdag werd teruggenomen. 

5. IMPORTEREN

 
Te gebruiken igv interface met eBlox 

 
U opent: 'Importeren' , zoek het desbetreffend bestand, klik op 'Importeren' en uw bestand wordt ingelezen in het programma. 



6. LIJSTEN

 
Via de  kunt u zelf eenvoudig overzichten, lijsten en rapporten samenstellen:Rapport Manager
Uitgangspunten daarbij:

Alle data zijn van u
Veel van de ingegeven data zijn beschikbaar… (bij elke update worden er meer velden ter beschikking gesteld!)
op een rapport dat u zelf samenstelt!

Met uw eigen sortering
Met uw eigen filters
Met uw eigen titel

Uw resultaat is gemakkelijk af te printen…
is exporteerbaar naar Excel!
en uw rapport lay-out wordt bewaard zodat u met één enkele klik een geactualiseerd rapport verkrijgt!

In URA vindt u RapMan onder 'lijsten': 

7. Info

Uw licentie : details van de licentie
Help : URA handleiding
Nieuwe licentie : om de nieuwe licentie te registreren
eSupport : email van support van CareSolutions
Teamviewer

8. Instellingen



8.1. Afwezigheidscodes

Deze codes worden standaard ingebracht. Eventuele aanpassingen van kleuren, lettertype of achtergrond kunnen door de voorziening zelf
worden uitgevoerd. 
Wanneer er een nieuwe afwezigheidcode aangemaakt wordt, moet deze eerst gekoppeld worden met een looncode alvorens deze kan
geëxporteerd of gebruikt kan worden. 
Het rechterdeel dient voor de verwerking van de lonen. Dit deel kan best in samenspraak met uw sociaal secretariaat/caresolutions ingevuld
worden.

Afwezigheidcode de afkorting van de code

Omschrijving de vertaling van de afkorting

Uren opnemen in saldo om de telling per maand, kwartaal en jaar correct te laten verlopen

Verlof: aan te duiden bij de code 'wettelijk verlof' (noodzakelijk voor de telling
van het saldo)

Betaalde feestdag: aan te duiden bij de code 'betaalde feestdag', 'feestdag tijdens
ziekte', 'feestdag tijdens arbeidsongeval' en 'feestdag tijdens
beroepsziekte'

Ziekte en arbeidsongevallen: aan te duiden bij de code 'ziekte', 'beroepsziekte' en
'arbeidsongevallen'

Eindeloopbaan: aan te duiden bij de code 'arbeidsduurvermindering' (noodzakelijk
voor de telling van het saldo)

Cao-verlof: aan te duiden bij de code CAO verlof of 2 bijkomende vakantiedagen
(noodzakelijk voor de telling van het saldo)



Bezoldigde dagen RIZIV : aan te duiden bij codes die dienen doorgegeven te worden bij de
RIZIV-gegevensinzameling

Code niet tonen op planning: bedoeld om bij gepresteerde meer-uren de effectieve prestatiecode
te laten zien op de planning maar als verwerking toch de code
gepresteerde meer-uren

Tikking vereist: laat de mogelijkheid om een koppeling te maken met een tikklok

Gebruik automatch schema: Deze code wordt gebruik voor de automatch functie van de
tikkloksysteem

Toeslagen Berekenen: dit wil zeggen dat er een toeslag moet berekend worden indien van
toepassing, bijvoorbeeld bij gepresteerde meer-uren op zondag

Max. aantal dagen: is noodzakelijk bij bijvoorbeeld ziekte; opgesplitst in bediende /
arbeider

Wetgeving proefperiode toepassen: automatisch berekenen maximale dagen ziekte: wanneer iemand
langer dan 30 dagen ziek is (gewaarborgd loon), zal er niet langer
een toeslag worden toegekend. Met 14 dagen herval wordt
automatisch rekening gehouden

Kilometervergoeding: Een kilometervergoeding wordt toch berekend, voor een deze
specifieke afwezigheid

Gemiddelde toeslag bij afwezigheid: Hierdoor wordt er een gemiddelde toeslag 
toegekend

Looncode: verwerkingscode voor het loonsecretariaat

Kleur lettertype / achtergrond: vrij te kiezen

 

8.2. Prestatiecodes

Prestatiecodes zijn de effectieve uren die van toepassing zijn in de voorziening. U dient deze dus zelf in te brengen. 
Prestatiecodes kunnen geactiveerd worden met een vinkje aan te duiden bij "actief".
Prestatiecodes die niet meer actief staan in het instellingenscherm worden niet meer getoond bij het aanmaken van nieuwe rotaties of op de



planning. 
Inbrengen van een nieuwe prestatiecode:

Ga in het vakje "Code prestatie" staan
+ teken record toevoegen
Breng de code in
Vul de omschrijving in (je kan best in de omschrijving ook je diensturen en totaal uren vermelden. Dit helpt je bij het roosteren)
Kleur, lettertype en achtergrond kan u zelf kiezen
Belangrijk voor de verwerking van de lonen: begin- en einduur prestatie en pauze-uren (niet betaald)
Onderaan is er een mogelijkheid om extra pauze in te brengen (zowel betaalde als niet betaalde pauze)
Mogelijkheid om de gespecificeerde code niet van nachttoeslag te voorzien
Bevestigen door op het vinkje te klikken
Als het gaat om een onderbroken dienst dient men het vinkje aan te klikken en krijg je een tweede lijn
"Tikking vereist" kan men aanvinken bij een koppeling met een tikklok
Actief, geeft de mogelijkheid om diensten inactief te zetten
Koppelen aan diensten: daarna moeten de prestatiecodes gekoppeld worden aan de specifieke dienst waarbij de code van toepassing is.
Dit kunnen uiteraard meerdere diensten zijn. Zo kan bijvoorbeeld een vroege dienst zowel van toepassing zijn in de verzorging als in de
keuken of bij onderhoud. Hierdoor beperkt u het aantal codes.

 

8.3. Minimumbezetting

8.4. Diensten



Hier geeft u de verschillende diensten in. Deze kunnen variëren volgens functie, afdelingen, weekend. U kunt ook personeelsleden koppelen aan
verschillende diensten.

8.5. Gebruikers

Hierin worden de persoonlijke inlogcodes aangemaakt met aanduiding van de gebruikersgroep. De verschillende gebruikersgroepen hebben allen
gebruikersrechten.
Er is een mogelijkheid om gebruikers een toegang te geven tot bepaalde diensten; bv. Hoofdverpleegkundige mag toegang krijgen tot verpleging,
verzorging en nachtverpleging. 

 Opgelet: U mag NOOIT een gebruiker verwijderen, noch de naam van een andere medewerker in deze cel veranderen

Herinnering :

  Toevoegen van een gebruiker:

U zet de cursor op de gebruiker die voorafgaat aan de nieuwkomer

U drukt op  : een leeg vakje verschijnt
U vervolledigt al de gegevens van de nieuwe gebruiker

 Een gebruiker aanpassen:

Plaats de cursor op de gebruiker die U wil aanpassen

Klik op 
Voeg de wijzigingen toe

 Bevestigen

Klik op OK na elke toevoeging/aanpassing

  Annuleren

8.6. Gebruikersrechten



 
Hier kunnen per gebruikersgroep de toegangsrechten toegekend worden.
Toegangsrechten tot instellingenscherm zijn uitgesplitst in verschillende onderdelen. 
Gelieve na elke update de toegangsrechten na te kijken. Indien er toegangsrechten bij gekomen zijn moet je ze per niveau ook terug gaan kiezen.

8.7. Toeslagen

-> niet meer te gebruiken (nu wettelijk voorzien)

8.8. Algemeen

Om de bijscholingen in te brengen en een overzicht te krijgen van de al gepresteerde bijscholingsuren, dienen hier de afwezigheidcodes
ingebracht te worden.
Indien deze geactiveerd zijn, worden deze codes ook geblokkeerd op de planning. U kan dan enkel bijscholingen inbrengen via de
bijscholingsmodule.
Dit kan men ook gebruiken voor Functioneel overleg.
Het inbrengen van jeugdvakantie dient te gebeuren door de voorziening zelf, het aantal uren worden U doorgegeven door het loonsecretariaat,
indien hier de afwezigheidcode wordt ingezet, krijgt men op de planning ook een tellerskolom. 
Overzicht feestdagen: je kan zelf beslissen hoe je het overzicht van de feestdagen wil zien:

niets aanvinken: dan zie je alle feestdagen, het programma geeft de uren weer waarop de WN recht heeft
feestdagen enkel tonen wanneer op de dag gewerkt is: dan zie je alleen de feestdagen waarop de WN effectief uren heeft gepresteerd
en waarvoor hij dan ook recht heeft.
Geen rekening houden met de uren op feestdagen: dan krijgt men enkel de feestdagen te zien zonder de effectieve rechthebbende uren.

Verlofrechten:

Indien het loonsecretariaat de verlofrechten berekend, worden deze via import ingelezen.
Rekent men zelf de verlofrechten dan moet "eigen ingave" geactiveerd worden.



Totalen onderaan individuele fiches afdrukken:
Hierbij heb je de mogelijkheid om de totalen van hun individuele uren mee af te drukken op hun maandplanning. 

8.9. Functies

Hierin staan de functies die noodzakelijk zijn bij de WN fiches, RIZIV lijsten en Vlaamse gemeenschap

8.10. Backup



8.11. Afdelingen

 
Bij het invullen van de contracten heeft men een mogelijkheid om de afdeling voor budgettering in te brengen. Hierdoor kan er via het
loonsecretariaat een kostenanalyse getrokken worden per afdeling.

8.12. Feestdagen

Worden standaard ingebracht, indien je als voorziening een extra feestdag toekent moet deze hier ingebracht worden.
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