Releasenotes Data-Analyse Loket

versie 4.4

In deze versie van de Data-Analyse Loket zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd.

À la carte

Algemeen
-

In alle analyses wordt de naam van de werknemer getoond inclusief voorletters en voorvoegsels,
dit was nog niet overal het geval.
In menu 05 – Salarisverwerking is menukeuze 51 - Aantal berekeningen verplaatst naar menu 10
- Overig / facturering -> menukeuze 102. De overig menukeuzes zijn één positie opgeschoven
naar boven.

28
Verlofstand en waarde
Aan de analyse zijn de kolommen ‘In dienst’ en ‘Uit dienst’ toegevoegd. In de analyse wordt het
verlof getoond voor werknemers die het huidige jaar in dienst zijn.

41
Analyse LIV en LKV obv loonaangifte; Prognose
In geval het van LKV werd de prognose verkeerd berekend.

59
Waarde toeslag vakantie uur vervoer
Het overzicht is uitgebreid met de button ‘Export Loket’. Met deze button maakt u een
exportbestand aan ten behoeve van de import in Loket.

Bij de ‘Instellingen’ geeft u op onder 3. Waarde vakantiedagen vervoer welke looncode moet
worden gebruikt voor de import. Deze staat onder de tabel met instellingen.
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Toeslagen pensioengrondslag sector goederenvervoer (Nieuwe analyse)
Met deze analyse worden de toeslagen (uren overwerk, bedrag ORT, bedrag ploegentoeslag
en bedrag overwerk tijdens ziekte) over het voorgaande jaar bepaald. Dit ten behoeve van de
pensioengrondslag ‘Sector goederenvervoer’.
Op de ‘Instellingen’ geeft u de looncodes op die moeten worden geteld voor de uren en
bedragen. Default geldt de volgende vulling:

91

92

WAB Overzicht contracten
-

De ‘WW premie’ en de bijbehorende ‘Extra kosten’ worden op twee manieren
geprognotiseerd:
o Prognose 1: het jaar wordt afgemaakt op basis van de laatst berekende periode.
o Prognose 2: Op basis van het gemiddelde wordt een extrapolatie gemaakt naar een heel
jaar. In deze situatie wordt ook voor een werknemer, die in de loop van het jaar in dienst
komt, de ‘WW premie’ voor een heel jaar geprognotiseerd.

-

In het overzicht worden alleen de werknemers getoond die op 31/12 van het huidig jaar nog
in dienst zijn.
WAB – Verloonde uren oproepers afgelopen jaar
Gemiddeld aantal uren wordt bepaald op basis van de looncode ‘Verloonde uren’ (498).

101

Aantal verloningen (nieuwe analyse)
Toont per werkgever voor de perioden in het jaar het aantal werknemers waarvoor een of
meer verloningen is gedaan.
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