Odbiór czasu pracy za swięto przypadające w dniu wolnym
W przypadku, gdy święto wypada w dniu wolnym od pracy, pracownikowi przysługuje w
zamian dodatkowy dzień wolny. Zwykle, zwłaszcza w przypadku mniejszych firm,
dodatkowy dzień wolny jest identyczny dla wszystkich pracowników. W takim przypadku,
kalendarz FIRMY należy odpowiednio poprawić, np. na ekranie kryteriów odczytu list płac,
wybierając właściwy miesiąc, a następnie przycisk 'Zmień Kalendarz FIRMY' i odznaczając
odpowiedni dzień wolny. Przykład pokazano na rys. 1, gdzie dodatkowy dzień wolny w
kalendarzu FIRMY wyznaczono na 2 maja2014. Tak wskazany dzień wolny zmieni
odpowiednio majową ewidencję czasu pracy dla wszystkich pracowników będących na
kalendarzu FIRMY.

Rys. 1.
W przypadku gdy część pracowników ma wyznaczone inne dni wolne w tym samym, lub
nawet w kolejnym miesiącu, należy dla tych pracowników skonfigurować na maj
indywidualny kalendarz czasu pracy. Aby to zrobić, należy w pierwszej kolejności
otworzyć kartotekę pracownika i wybrać przycisk 'Zmienne'.

Rys. 2.
Na ekranie definiowania zmiennych dla zatrudnionego nalezy zdefiniować nową zmienną,
'Harmonogram', zgodnie z informacją pokazaną na rys. 3.

Rys. 3.
W dalszej kolejności, po zamknięciu ekranu definiowania zmiennych, w kartotece należy
wybrać przycisk 'Absencje i Kalendarz', a następnie zakładkę 'Kalendarz i wynagrodzenie
urlopowe'. Na tej zakładce należy, po zaznaczeniu do edycji, zmienić kalendarz
pracownika z kalendarza FIRMY na GRUPOWY/INDYWIDUALNY w sposób pokazany na
rys. 4. W pozycji 'zmienna typu 'Kalendarz'' powinna być już wybrana zdefiniowana
wcześniej zmienna 'Harmonogram' - w innym przypadku należy tę zmienną wybrać.

Rys. 4.
Po zapisaniu kartoteki, pracownik jest już na kalendarzu INDYWIDUALNYM, ale w
przypadku braku wartości dla tego indywidualnego kalendarza, wykorzystywany jest
domyślny kalendarz FIRMY. jest to wygodna konfiguracja, ponieważ wymaga
wprowadzania danych wyłącznie wtedy, gdy kalendarz pracownika różni się od
kalendarza FIRMY.
W miesiącu maju 2014, można np. zmienić, tylko i wyłącznie dla tej osoby, dodatkowy
dzień wolny z piątku 2 maja, na poniedziałek, 5 maja. Aby to uczynić, należy otworzyć
ekran wprowadzania wartości zmiennych dla ww zatrudnionego (rys. 5 i rys. 6), dostępny
poprzez opcję menu 'Zadania', 'Wprowadzanie Wartości Zmiennych', 'Dla Wybranego
Zatrudnionego'.

Rys. 5.

Rys. 6.
Na ekranie wprowadzania wartości dla zmiennej należy wtedy wybrać miesiąc maj, a
następnie porzycisk '...' z prawej strony pozycji.

Rys. 7.
Na ekranie inicjalizacji wartości zmiennej kalendarzowej należy potwierdzić zainicjowanie
zmiennej 'Harmonogram' kalendarzem FIRMY (rys. 7) i, po otwarciu ekranu
wprowadzania kalendarza wg dni, zmienić ilość godzin w piątek 2 maja na 8, a w
poniedziałek 5 maja na 0 (rys. 8). Tak wprowadzony kalendarz, po zapisaniu, będzie
czasem obowiązku pracy dla ww pracownika w maju 2014 (rys. 9).

Rys. 8.

Rys. 9.

