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TIMEMANAGER 

Saldi : overuren en tellers 
 
In het scherm Saldi kan men de opgenomen afwezigheidscodes voor de geselecteerde persoon 

opvolgen. Dit kan enkel voor die afwezigheidscodes waarbij werd ingesteld dat een bepaald type van 
totalisatie moest worden bijgehouden. (via parameters > Loonadministratie > Looncodes) 
 
Binnen Timemanager zijn er tellers op basis van looncodes (kalender) en tellers op basis van 
tikkingen. Het is belangrijk hier een onderscheid in te maken. 
 
Via Personen > Data 
Persoon in kwestie selecteren en op Saldi klikken. 

 
 

 
 
 
 
U krijgt dan een overzicht van uw looncodes waarvoor de totalisaties worden bijgehouden. Dit 
overzicht moet trouwens vanaf het begin van het kalenderjaar zijn (indien niet, dient u de jaarafsluiting 
nog te maken). U ziet dus op hoeveel eenheden de werknemer recht heeft, hoeveel hij er 
geregistreerd (opgenomen) heeft en hoeveel hij er nog over heeft (saldo). 
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Overzicht tabbladen  

 
Onderaan het Saldi-scherm heeft u twee belangrijke tabbladen : Tikking en Looncode 
 
Hier kan u het beschikbare saldo van de overuren bekijken voor een bepaalde periode bij een 
specifieke persoon. 
 
De opbouw van de tellers zit als volgt in elkaar: 
 

Opbouw tellers 

Tikking Looncode (Kalender) 

doen saldo omhoog gaan doen saldo omlaag gaan doen saldo omhoog gaan doen saldo omlaag gaan 

tikkingen waarbij het 
totaal aantal uren 
overschreden is 

(gepresteerde overuren 
volgens uurrooster) 

tikkingen waarbij het 
totaal aantal te presteren 

uren niet volledig is (te 
weinig gewerkt) 

Overuren 
ingegeven/aangemaakt in 

de kalender 
uitbetaalde uren 

  
uitbetaalde uren 

  
opgenomen uren 

(recup) 

  opgenomen uren (recup)     
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Tellers op basis van tikkingen 

 

 
 

 Balans overuren: het totaal aantal overuren voor deze persoon (voor de periodes die 

voorafgingen aan de huidige periode), op basis van de totaal gewerkte tijd, in vergelijking met 
het te presteren uurrooster. Er is een weergave in (a) uren en hondersten van uren (bovenste 
veld) en (b) uren en minuten (onderste veld). (1 uur = 1,00) 

 Periode: het totaal aantal overuren voor deze persoon voor de lopende periode, zijnde de 

tijdsspanne tussen de data ingevoerd in de velden "Datum van" en "Datum tot". Er is een 
weergave in uren en hondersten van uren (bovenste veld) en in uren en minuten (onderste 
veld).  

 Cumul: het totaal aantal overuren voor deze persoon voor alle periodes samen, zowel de 

lopende als de vorige periodes. Ook hier is er een weergave in uren en hondersten van uren 
(bovenste veld) en in uren en minuten (onderste veld). 

 
Samengevat zijn dit puur wiskundige bewerkingen zonder meer. 
 
Voorbeeld: 
 
Beginsituatie: werknemer heeft 134:45 overuren vergaard. 
Tikking wijzigen van 9:45 naar 8:45 
Dan ziet u dus dat het saldo met een uur stijgt van 134:45 naar 135:45 
 
Omgekeerd betekent dit ook dat als desbetreffende werknemer te weinig presteert het saldo ook zal 
afnemen. 
 
Tikking wijzigen 9:45 naar 11:00 
Logischerwijs zal ook het saldo wijzigen: van 134:45 naar 133:30 
 
 

Tellers op basis van looncodes 

 

 
 
De tellers van de overuren worden hier bepaald door de looncodes. En het is mogelijk dat de 
parameters van de looncodes ervoor zorgen dat de overuren in de tikkingen en de overuren in de 
looncodes verschillen. 
 
Voorbeeld :  
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Een werknemer moet 8u werken op maandag, maar presteert in totaal 9u. Op dinsdag moet hij ook 8u 
werken en presteert hij 10u. In de tellers van de tikkingen zal het volgende komen te staan : 
 

  Normale prestatie Overuren 

maandag 8 1 

dinsdag 8 2 

 totaal overuren tikkingen 3 
 
 
Wanneer de parameters van de looncodes echter zo zijn ingesteld dat 1 overuur bijvoorbeeld 150% 
vergoed wordt, dan is 1 OV gelijk aan 1,5 en dat geeft dan volgend resultaat : 
 

  Normale prestatie Overuren Parameters looncodes Overuren volgens looncodes 

maandag 8 1 1,5 1,5 

dinsdag 8 2 1,5 3 

 totaal overuren tikkingen 3 totaal overuren looncodes 4,5 
 
En afhankelijk van de personalisaties van de klant kunnen er tal van mogelijkheden zijn om de 
overuren te berekenen op basis van looncodes. 
 
150% tussen 18u – 20u 
200% vanaf 20u 
100% vanaf 18u + 50% financieel vergoed 
Etc… 
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Dagcodes : 
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Dagcode in detail : 
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Looncodes: 

 


