Leiðbeiningar við að skrá grunnlaunaflokk á starfsheiti og tengja ástæður
viðbótaröðunar við stéttarfélög.
Áður en hægt er að skrá ástæður fyrir viðbótarröðun þarf að setja inn lista yfir ástæður fyrir
viðbótarröðun sem stofnunin er að nota. Stofnun þarf að taka saman lista yfir allar ástæður sem hún
notar og senda Fjársýslunni sem setur listann í kerfið.
Stofnun tengir síðan saman stéttarfélag og ástæðu og skráir hvort að greiddur er launaflokkur eða
þrep fyrir ástæðuna og hvað mikið.

Starfsheiti tengt við stéttarfélag og skráður á það grunnlaunaflokkur
Vallistinn yfir starfsheiti á ráðningarsamningnum er takmarkaður við það stéttarfélag sem er valið því
þarf að tengja starfsheiti við stéttarfélögin sem þau eru notuð í og skrá á þau þann grunnlaunaflokk
sem við á.
Tenging á Starfsheiti við stéttarfélag og skráning á grunnlaunaflokk á starfsheiti er gerð í mynd sem
heitir „Ráðning og breyting grunnlaunaflokkar“ sem finnst undir „Askur HR Mannauður stýring“ en
það er valmöguleiki í „XXX HR Starfsmannahald“ ábyrgðasviðunum.
Byrjað er á að velja „Askur HR mannauður stýring“
Undir Ráðningar stýring er valið Ráðning og breyting grunnlaunaflokkar

Í myndinni „Ráðning og breyting grunnlaunaflokkar“ er hægt að tengja eitt starfsheiti í einu við
stéttarfélag og skrá á það grunnlaunaflokk. Dagsetningin 31.12.4712 í reitnum „Gildisdagur til“ er
fyrir ótímabundið. Þegar smellt er á hnappinn „Bæta við“ opnast skjámynd þar sem
grunnlaunaflokkur er skráður á starfsheitið.

Svo er hægt að smella á hnappinn „Flytja í excel“

Þá opnast skjal í Excel þar sem hægt er að skrá þau starfsheiti sem á að tengja við stéttarfélög og skrá
á þau grunnlaunaflokk. Gæta verður að því að heiti stéttarfélags og starfsheitið séu nákvæmlega
eins skrifuð og þau eru í Orra. Skjalið er síðan vistað á vélina notandans.

Síðan er aftur farið í myndina „Ráðning og breyting grunnlaunaflokkar“ og skjalinu hlaðið inn með
hnappnum „Hlaða úr excel“

Eftir að smellt hefur verið á Hlaða úr excel kemur þessi mynd upp og ef allt er talið í lagi er smellt á
Vista breytingar.

Þá opnast þessi mynd þar sem þarf að skoða dálkinn „Staða“ því þar birtist hvort „Skráning tókst“
eða athugasemd. Í þessu dæmi þá er starfsheitið ekki rétt skráð. Síðan er smellt á „Klára“ og þá sjást
þau starfsheiti sem búið er að skrá.

Ástæður viðbótarröðunar
Ástæður fyrir viðbótarröðun eru tengdar við stéttarfélög og starfsheiti ef vill í mynd sem heitir
„Ráðning og breyting ástæður“ hún er opnuð með því að fara í „Askur HR Mannauður stýring“ en
það er valmöguleiki í „XXX HR Starfsmannahald“ ábyrgðasviðunum.
Byrjað er á að velja „Askur HR mannauður stýring“
Undir Ráðningar stýring er valið Ráðning og breyting ástæður.

Í henni er hægt að smella á hnappinn „Bæta við“ og skrá eina færslu í einu.

Það sem þarf að skrá í myndinni „Bæta við ástæðu“ er tímabilið sem ástæðan gildir og alltaf þarf að
skrá „Stéttarfélag“, hægt er skrá starfsheiti ef ástæðan á bara við hluta af starfsheitum í
stéttarfélaginu. Í dálknum „Ástæða“ er listinn sem stofnunin hefur tekið saman um ástæður fyrir
viðbótarröðun, síðan í „Tegund“ er valið hvort ástæðan veitir „Álagsþrep“ eða
„Viðbótarlaunaflokkur“. Í reitinn „Einnig“ er skráð hvað mörg þrep eða launaflokkar eru fyrir
ástæðuna. Ef „Ástæða“ getur gefið t.d. 1 eða 2 álagsþrep eða álagsþrep og viðbótarlaunaflokk þá
þarf að skrá það jafn oft og möguleikarnir eru.

Þegar á að skrá margar færslur er smellt á „Flytja í excel“

Sem opnar excel skjal þar sem hægt er að skrá margar færslu og lesa þær inn. Gæta þarf að því að
það sem lesa á inn sé eins skráð og það er í kerfinu.

Skjalið er vistað á vél notandans og því síðan hlaðið inn með því að smella á „Hlaða úr excel“ velja
skjalið og smella á „Lesa úr excel“

Þá opnast þessi mynd þar sem valið er „Vista breytingar“ ef upplýsingarnar eru réttar.

Síðan er komið í þessa mynd þar sem kemur fram í dálknum „Staða“ hvort að skráning tókst eða ekki.
Ef innlesturinn gengur ekki að fullu þarf að laga þau gögn sem eru röng og lesa þau inn aftur.

Þegar smellt hefur verið á „Klára“ er aftur komið í „Ráðning og breyting ástæður“ þar sem sjá má
þær ástæður sem búið er að skrá.

