Gebruiksadvies van dit rekenmodel:
Voor een correcte werking van dit rekenmodel hoeft U maar 2 tabbladen in te vullen, waarmee U op een simpele wijze Uw
dienstlijsten kunt invullen en alle facturen automatisch voor U worden aangemaakt
Heeft U opdrachtgevers die over meerdere werkplekken beschikken, dan zult U de factuur gespecificeerd per werkplek moeten
kunnen aanleveren, ook deze factuur wordt automatisch voor U aangemaakt.
Tabblad relaties.

Iedere opdrachtgever plaatst U op de lijst relaties in kolom H vermeldt U het overeengekomen uurtarief. Dit tarief wordt automatisch
in het rechter gedeelte van dit formulier ingevuld in kolom K. Heeft U bij deze opdrachtgever meerdere werkplekken, dan kunt U de
andere werkplekken in het rechter gedeelte plaatsen. U kunt tot 5 verschiilende werkplekken bij dezelfde opdrachtgever invullen

Tabblad codes en werktijden
Op het blad code en werktijden plaatst U al Uw diensten, deze diensten krijgen een door U zelf te verzinnen dienstcode. Probeer
een zo makkelijk te onthouden dienst code te verzinnen om de dienstlijst in te vullen, dat scheelt dan ook weer wat tijd.
In de eerste bauwe kolom worden de uren uitgerekend die U opgeeft bij de begin- en eindtijd. De uren kunnen bestaan uit normale
werkuren 100% en speciale uren i.v.m. de ORT. In het middelste gedeelt vult U de verdeling in. Controleer de eerste blauwe kolom
met de laatste blauwe kolom. De getallen moeten gelijk zijn. Gebruik voor de begin- en eindtijd altijd dubbele punt. 16:30 23:00
Als U deze 2 tabbladen heeft ingevuld, maak dan een kopie (of sjabloon). Voor iedere opdrachtgever heeft U nu 1 jaar map nodig

U heeft bovenstaande bladen ingevuld, maak een copie en sla deze bv op als werkadmin SZZ 2015
Maak voor al Uw relaties een werkmap aan. Hieronder ga ik als voorbeeld verder met de eerste opgeslagen werkmap

De werkstaat (dienstlijst)
Vul bovenin Uw naam in en vul het nummer van de opdrachtgever in
Als U bovenstaande lijsten heeft ingevuld, kunt U de dienstlijst op een simpelen manier bijhouden. Slechts de witte kolommen
dienst U in te vullen. De datumkolom rekent de dagkolom uit. Door voorwaardelijke opmaak kleuren de weekeinddagen iets wat
donkerder van kleur. De code haalt de soort dienst, de begin en eindtijd en alle andere uren. U kunt per dienst KM opgeven.
In dit voorbeeld heeft deze opdrachtgever meerdere werkplekken en wiol hij per werkplek een gespecificeerde factuur per
werkplek. U dienst dan de werkcode kolom te gebruiken. Bij opdrachtgevers met slechts 1 werkplek laat U deze kolom leeg.

De facturen.
Ieder factuur wordt automatisch voor U aangemaakt zodra U in regel 3 kolom C of E een week of een maandnummer invuld
Uw rekenmodel heeft ongeveer 600 regels (bij dubbele diensten op en dag vult U 2 diensten in zie regel 12 en 13) U kunt daarom
altijd later in het jaar nog een oudere factuur terughalen.
Welke factuur heeft U nodig? Van de automatisch gespecificeerde factuur heeft U een week en een mand uitgave
de factuur die U niet gebruikt kunt U verbergen ( zie uitleg onderaan) De factuur met specificatie is een liggende factuur.

Hierboven vindt U een voorbeeld van de gespecificeerde weekfactuur, U hoeft alleen maar de datum gegevens in te vullen
Zijn er extra bijkomende kosten bv overwerk, onderaan zijn daar 4 regels voor opgenomen. Alle cellen waarin niet mag worden
gewerkt zijn beveilgd. Blauwe deel bovenaan kunt U zelf een invulling geven. Vanaf regel 129 t/m 136 is het linkergedeelte vrij
Voor ieder aangemaakt rekenmodel waarbij de opdrachtgever slechts 1 werklocatie heeft kunt U volstaan met de standaard
factuur (Het staande model) deze hoeft U per rekenmodel slechts 1x in te stellen als week of maandfactuur.

In de cel van de omschrijving vindt U een keuzelijst
hier kunt U kiezen voor maand of weekfactuur

De niet gespecificeerde factuur, U hoeft alleen maar de datums en het factuurnummer in te vullen

De donker blauwe kleuren onder en boven zijn geen beschermde cellen, waar U Uw eigen informatie kunt aanmaken.
De factuur die U niet gebruikt, kunt U verbergen, rechtskik met de muis op het tabje, U krijgt dan onderstaand keuzescherm
kies voor verbergen. Heeft U op een later tijdstip de factuur toch nodig, rechtklik op een van de tabjes en kies dan voor zichtbaar maken.

Hoe maak ik een factuur en hoe verwerk ik die:
U vult op de werkstaat het week- of maandnummer in. Ga naar Uw factuur vul datum een factuurnummer in.
Sla de factuur op. Verzin voor de bestandsnaam een omschrijving waarmee U direct kunt zien waar het omgaat
Bij opslaan als kiest U in het keuzescherm voor PDF.
Van Uw factuur wordt nu een pdf bestandje gemaakt wat U kunt mailen, uitprinten en verzenden
Uw originele factuur blijft geheel intakt, zodar U op de werkstaat een ander week of maandnummmer vermeld wordt de
factuur opnieuw berekend.
Voor Uw administratie is een debiteurenbestand aan te raden, U vindt een voorbeeld op min website, deze wordt op aanvraag
gratis meegeleverd.

Aanmaken werkcodes: gebruik makkelijk te onthouden werkcodes. Bv maandag t/m vrijdag begin met mv en plaats er de uren achter
9:00
17:30
22:30

maandag t/m vrijdag
15:00
mv09.15
22:00
mv173.22
6:00
mv223.06

8:00
14:00
23:00

zaterdag
12:00 za08.12
22:30 za14.223
7:00 zz23.07

6:30
15:00
23:00

12:30 zo063.123
23:00 zo15.23
7:00 zm23.07

Als je de lettercombinatie laat afhangen van de dagen en er de begin en eindtijd in verwerkt is een code makkelijker te onthouden
en hoef je niet steeds op je tabblad codes en werktijden te kijken en dat bespaard weer wat tijd. Je hoeft dit ook maar 1x aan te maken
hooguit moet je bij opdrachtgever X een keer een nieuwe dienst toevoegen, doe dat dna ook direct in je aangemnaakt sjabloon dan ben
je klaar voor het volgend jaar

