TRIKA ROOSTER.
De tabbladen Medewerk(st)ers en Code en werktijden zijn de 2 belangrijkste tabbladen voor
een correcte berekeningen in het rooster dient U deze bladen goed correct in te stellen.

Tabblad Medewerk(s)ters:





Op dit tabblad maakt U een nieuwe jaargang aan.
Hier stelt U het rooster in, voor een correcte berekening volgens de bij U geldende
CAO.
U kunt hier per medewerk(st)er opgeven hoe de PBL uren moeten worden verwerkt.
OP dit tabblad worden de inzetbare uren en de vakantie uren per medewerker
uitgerekend naar rato contact en dienstverband

In de Gele cel bovenin kolom O bepaalt U de startdatum van het nieuwe jaar. Bovenin kolom
C vermeld U de fulltime contracturen per week volgens de geldende cao. Bovenin kolom D
worden vervolgens de contracturen per maand uitgerekend. Bovenin kolom E vermeld U het
aantal vakantie uren waarop een fulltimer volgens CAO recht heeft. Extra uren i.v.m. leeftijd
of lengte van het dienstverband worden elders berekend. In G vult U de PBL uren voor een
fulltimer in. Als U dit allemaal correct heb ingevuld kunt U de verdere lijst invullen:

Lijst medewerk(st)ers linker gedeelte invullen doe je zo:






In kolommen A - B en C vult U de personele gegeven in.
In kolom D worden de vakantie uren naar rato contract per jaar uitgerekend.
In kolom E geeft U de eventuele extra vakantie uren i.v.m. leeftijd en lengte
dienstverband op.
Kolom F geeft het jaar totaal.
In kolom G geeft U het aantal maanden op die de medewerker in het rooster
meedraait. Bij iemand die per 1 mei instroomt vermeldt U 8 iemand, iemand die per 1
november vertrekt stond 12 wordt dan 10.






U kunt ook halve maanden invullen, of als mensen op de 6 of de 23 instromen
gebruikt U het rekenmodel maanden. (zie verder onderaan)
Kolom H wordt automatisch ingevuld door het rekenmodel PBL uren.
In kolom I worden de vakantierechten naar rato contract uren/aantalmaanden
uitgerekend. In kolom
J vindt U de netto arbeidsuren per maand.

Lijst medewerk(st)ers midden gedeelte invullen doe je zo:






Voor de eventuele te compenseren uren kunt de de kolommen Q t/m AB gebruiken.
In kolom AC kunt U nog restant uren van vorig jaar opgeven.
De compensatie- en restant vakantie uren vorig jaar vindt U terug in kolom K en L.
In kolom M worden de bruto contracturen uitgerekend
In kolom M vindt U de vakantie rechten. In kolom O de netto inzetbare uren.

Op ieder roosterblad vindt U de nog inzetbare uren en de restant vakantie uren. Deze saldo's
worden op ieder roosterblad bijgewerkt.
Als medewerkers op een willekeurige datum instromen gebruikt dan het
rekenmodel maanden voor een correcte invulling van kolom G

Voor min-max contracten kunt U onderstaand rekenmodel gebruiken.

Lijst medewerk(st)ers rechter gedeelte invullen doe je zo:

Voor de verwerking van de PBL uren vindt U uiterst rechts het rekenmodel, Uw
medewerk(st)er kan 4 verschillende keuzes maken. Het keuzenummer vult U in kolom AK in.
Als U bovenstaande gegevens correct hebt ingevuld kunt U het tabblad codes en werktijden
gaan invullen.

Tabblad Codes en Werktijden:










In kolom B plaats U een gemakkelijk te onthouden code voor de diensten.
In kolom C is ruimte voor de omschrijving.
In kolom D en E plaatst U de begin en eindtijd.
De totale uren worden in kolom F berekend.
Als U het rekenmodel met onregelmatigheidtoeslagen berekeningsmodule heeft kunt U
in de kolomkoppen I t/m O de percentages plaatsen.
Achter iedere dient kunt U een specificeren hoeveel uur en onder elk percentage valt.
Achter ieder roosterblad vindt U vervolgens een opgave van de onregelmatige uren.
Deze overzichten zijn weer gelinkt met het tabblad jaaroverzicht

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabblad januari (1 van de 12 roosterbladen)







De door U opgegeven dienstcodes gebruikt U in de kalender.
Kolom A, B en C geven per boeking de stand van de uren op.
Uiterst rechts op het rooster vindt U de vakantie uren terug, deze worden ook per
maand berekend, U ziet steeds het saldo.
U kunt in het rooster 4 kleurcodes gebruiken.
Door automatisch opmaak worden ieder jaar de zaterdag en zondag kolommen voor
zien van een kleur accent.

Uiterst rechts op de roosterbladen: Overzicht onregelmatigheidstoeslagen.
Uiterst rechts vindt U de administratie van de onregelmatigheidstoeslagen. Deze vindt U ook
terug in het jaar overzicht.

Als U het rooster gebruikt met de onregelmatigheidstoeslag module vindt U per maand de
specificatie onregelmatige uren terug direct achter het rooster, buiten de printinstelling. Aan
de linkerzijde van bovenstaand plaatje ziet U het laatste deel van het rooster. U vindt er de
vakantieadministratie en een opgave van de arbeidsongeschiktheid uren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabblad Jaaroverzicht dichtgevouwen.

Door op het kruisje van de betreffende maand te klikken vindt U de specificatie per maand:

