Hvordan behandle ansatte som har sluttet om de begynner igjen i lønnssystemet.
Det er ofte ansatte kommer tilbake igjen etter å ha ha vært borte/sluttet.
Tidligere måtte man opprette de ansatte på nytt med et nytt ansattnr. for at den ansatte
skulle få tildelt en en ny arbeidsforholds-ID. Lønnssystemet støtter nå flere
arbeidsforholds-ID`er på samme ansattnummer.
Noen ganger dukker det også opp utbetalinger i ettertid på en ansatt som har sluttet.
For å rapportere dette går du inn på Kartotek | Personer og ansattes status til Midlertidig
aktiv, og lagrer. Da vil transaksjonene knyttes mot den ansattes avsluttede arbeidsforhold,
og status vil gå tilbake til sluttet etter godkjenning av lønn.
Dersom en ansatt kommer tilbake i løpet av 30 dager etter at et arbeidsforhold er avsluttet,
eller at man får en kontrabeskjed om at en ansatt som er satt til sluttet ikke skulle slutte
likevel åpner man opp igjen det arbeidsforholdet man har avsluttet.
Hvis det er lengre tid siden den ansatte sluttet, noe som er mer vanlig, går man også inn på
Kartotek | Personer og setter status til aktiv.
På fanen Arbeidsforhold legger du nå inn ALT av informasjon om det nye arbeidsforholdet
på nytt.
Ansatte som kommer tilbake etter kort tid eller er feilaktig avsluttet:
Gå inn på Kartotek | Personer og sett status til Aktiv og lagre.

Så går man inn på fanen Arbeidsforhold og høyreklikker på det gamle arbeidsforholdet nede
i historikken. Velg Åpne og endre lukket arbeidsforhold. Da flyttes arbeidsforholdet opp til
toppen av bildet igjen.

Fjern til datoen og lagre endringen.

Ansatte som kommer tilbake etter lengre tid borte.
Hvis det er lenge siden den ansatte sluttet, gå inn på Kartotek | Personer og sett status til
aktiv.

På fanen Arbeidsforhold, legg inn all informasjon på nytt.
Arbeidssted, fra dato, stillingsprosent, arbeidsforholdstype osv.

Når dette er gjort lagre endringen. Arbeidsforholdet legger seg da aktivt på toppen i bildet.

