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LOONMANAGMENTSYSTEEM VOOR ZEEVARENDEN
Overzicht
2.1 Creatie schip
Volgende gegevens moeten gekend zijn :
2.11 scheepstypes
2.12 scheepstonnages
9.2.1 Loonverwerking
Volgende programma’s moeten doorlopen worden voor er een loonberekening kan uitgevoerd
worden.
o 9.1.1.1 Persoon moet aangemaakt zijn.
o 9.1.1.3.1 Algemene gegevens A, 9.1.1.3.2 Algemene gegevens B, 9.1.1.3.4 fiscale gegevens,
9.1.1.3.8 specifieke gegevens moeten ingevuld zijn.
o 2.1 Schip moet bestaan.
o 9.1.2.1 Prestatie moet ingeven zijn voor de periode.
o 9.1.2.2 Prestatiegebonden rang moet aan de prestatie gebonden zijn.
o 9.4.1 Timesheet moet ingegeven zijn voor de periode.
o 9.3.7.1 Er moet een geldig barema ingegeven zijn.
Optioneel :
o 9.1.2.3 Prestatie gebonden premies
o 9.6 Voorschotten
o 9.1.2.4 Allotments + deze moeten betaald zijn 9.2.6.2.
9.2.6 Betalingen
betalingen moeten eerst voorbereid worden (9.2.6…1)
daarna kunnen deze afgedrukt worden (9.2.6…11), als de afdrukt niet wordt goedgekeurd
komen deze betalingen de volgende keer terug op de lijst.
na een goedgekeurde afdruk, kunnen de betalingen in een telebanking-file gezet worden
(9.2.6.12). Hier moet ook een goedkeuring gegeven worden om deze niet meer op te nemen
in de file.
9.2.12 boekingstukken
Boekingstukken moeten eerst voorbereid worden (9.2.12.1) voordat deze gedrukt kunnen
worden (9.2.12.2). Dit systeem werkt ook met een goedkeuring.
9.2.16.1 HVK-aangifte
De HVK-aangifte dient eerst opgesteld te worden (9.2.16.1.1), voordat deze afgedrukt kan
worden (9.2.16.1.2). Na de afdrukt kan de HVK-aangifte goedgekeurd worden.
9.2.17.2 Aangiftes nr. 325.10 – 281.10
De aangiftes moeten eerst aangemaakt worden via 9.2.17.2.1 voordat deze kunnen
afgedrukt worden 9.2.17.2.3.1 voor 325.10 en 9.2.17.2.3.2 of 9.2.17.2.3.3 voor 281.10.
9.4.1.1 Timesheets zeevarenden
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definieer timesheet-items met behulp van 9.3.7.5.1 inbrengen en wijzigen barema-items
stel de berekeningswijze van de timesheet op door middel van 9.4.11 berekeningswijze
timesheet
9.3.1.1 Creatie categorie
o
o
o
o

dient de categorie te worden toegevoegd aan de geldigheidscriteria van de sociale zekerheid
? (9.3.10.11.3)
dient de categorie te worden toegevoegd aan de parameters van de prestaties ? (9.3.14.11)
dient de categorie te worden toegevoegd aan de geldigheidscriteria van het verlof ?
(9.3.15.11.13)
Indien de categorie tot de klasse van de officieren behoort, contacteer Servico voor verdere
initialisaties

9.3.3.1 Creatie rang
zijn de barema’s voor de nieuwe rang gekend en ingegeven ? (9.3.7.1)
dient de rang te worden toegevoegd aan de geldigheidscriteria van de sociale zekerheid ?
(9.3.10.11.3)
dient de rang te worden toegevoegd aan de geldigheidscriteria van het verlof ?
(9.3.15.11.13)
9.3.6.1 Creatie barema stelsel
o
o
o
o
o
o

zijn de barema’s voor het nieuw barema stelsel gekend en ingegeven ? (9.3.7.1)
dient het barema stelsel te worden toegevoegd aan de geldigheidscriteria van de sociale
zekerheid ? (9.3.10.11.3)
dient het barema stelsel te worden toegevoegd aan de geldigheidscriteria van het verlof ?
(9.3.15.11.13)
dient het barema stelsel te worden toegevoegd aan de voorzieningen ? (9.2.12.20.1)
dient het barema stelsel te worden toegevoegd aan de voorziening eindejaarspremie ?
(9.2.12.20.11)
Indien de barema stelsels gebruikt worden voor POOL-zeelieden, contacteer Servico voor
verdere initialisaties. (CMALG(firma,BAST,POOL,…)=””)

9.3.7.1.1 Creatie barema
zijn de gebruikte codes voor barema stelsel, rang, scheepstype en tonnageklasse
gedefinieerd ?
een nieuw barema heeft een splitsing van de loonberekening en de timesheets voor gevolg.
9.3.7.5.1 Creatie barema-item
enkel items voor timesheet kunnen worden aangemaakt
nieuwe items dienen te worden gekoppeld aan de berekeningswijze van de timesheet
(9.4.11)
item-omschrijvingen kunnen worden ingegeven per taalrol en worden eventueel afgedrukt op
de loonstroken.
9.3.7.5.11 Rangen timesheet-item
via dit programma worden items voorbehouden voor bepaalde rangen.
9.3.10.1 Creatie sociale bijdrage
Deze bijdrage is afhankelijk van :
9.3.10.11.1 bijdrageplichtig loon per sector
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9.3.10.11.2 bijdragepercentage per sector
9.3.10.11.3 geldigheidscriteria per sector
9.3.10.11.2 Bijdragepercentages
De percentages worden opgebouwd uit :
9.3.9.1 formules
9.3.14.1 Creatie prestaties
9.3.14.11.1 Aanmaken parameters prestaties
indien de prestatievergoeding wordt berekend aan de hand van de barema’s, definieer de
berekeningswijze van de prestatie met behulp van programma 9.3.14.11.11 ING. & WIJZ.
BEREKENING BEDRAG
indien nieuwe prestatie een vaart- of verlofprestatie is, contacteer Servico voor verdere
initialisaties.
indien er voor nieuwe prestatie voorzieningen in de boekingstukken dienen te worden
opgebouwd voor de regularisatie van de taxatie, contacteer Servico voor verdere
initialisaties.
Indien er voor de nieuwe prestatie voorzieningen in de boekingstukken dienen te worden
opgebouwd voor de eindejaarspremies, gebruik programma 9.2.12.20 parameters
voorzieningen.
9.3.15.1 Creatie verlof
Doorloop ook :
9.3.15.11.1 Inbrengen en wijzigen parameters
9.3.15.11.11.1 Inbrengen en wijzigen berekening bedrag
9.3.15.11.12.1 Inbrengen en wijzigen dagen
9.3.15.11.13.1 inbrengen en wijzigen geldigheidscriteria
eventueel : 9.3.15.15.1 Inbrengen en wijzigen tabel
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