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W 2021 roku wypadają dwa święta przypadają na sobotę: Międzynarodowe Święto
Pracy (1 maja) oraz pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia). Oznacza to, że
pracodawca w okresie rozliczeniowym, w którym wypadają te święta, musi udzielić
dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Jeśli nie wprowadzisz dnia wolnego za święto, program enova365 będzie próbował
wypłacić dopłatę 8 nadgodzin do wynagrodzenia.
Możesz oczywiście klikać w kartotece każdego pracownika i poprawiać mu normę.
Jeśli jednak chcesz dać dzień wolny za to święto i nie poprawiać u każdego normy,
potrzebujesz dostać się do konfiguracji systemu.
Pokażę Ci sposób w jaki możesz to zrobić w niecałą minutę.
Rozpocznij od wybrania z górnego menu:

Narzędzia              Opcje lub użyj skrótu (Ctrl+F9)
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Dodanie dodatkowego dnia wolnego 
za święto
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W opcjach odszukaj
zakładkę:
Kadry i Płace/
Kalendarze/Kalendarze

Jeżeli używasz kalendarza standard kliknij „Otwórz”, aby otworzyć formularz
konfiguracji kalendarza i przejdź na trzecią zakładkę Kalendarz.
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Teraz wystarczy, że zmienisz miesiąc na ten, w którym dodajesz dodatkowy dzień
wolny i wybierzesz dzień, w którym chcesz udzielić dnia wolnego za święto.
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Kliknij dwa razy, aby otworzyć formularz z ustawieniem definicji dnia i zmień dzień
pracy na wolny za święto.
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Teraz pozostało nacisnąć „OK” i sprawdzić czy masz taki efekt jak na poniższym
obrazku.

Jeżeli tak, to naciśnij „Ok”, aby zamknąć konfigurację kalendarza i na koniec nie
zapomnij kliknąć „Zapisz i zamknij" dla całej konfiguracji.
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Ostatnim zadaniem jest wejście do kartoteki pracownika na zakładkę
Kalendarz/Norma Czasu pracy i sprawdzenie czy wolne za święto pokazuje się
prawidłowo.
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Na koniec, nie
zapomnij
sprawdzić czy
wykonałeś
wszystkie
powyższe kroki!

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:

kontakt@akademiaenova365.pl
                

www.akademiaenova365.pl

CHECKLISTA DLA CIEBIE!

https://akademiaenova365.pl/kurs
https://akademiaenova365.pl/enova365-Checklista-WOLNE.pdf

