
Bruto loonsverhoging 1% per 1 juli 2018 

 

Voor de maandelijkse verloning gaat deze verhoging in per 1 juli 2018. 

Voor de 4 wekelijkse verloning gaat deze verhoging in vanaf ingang periode 7 2018 (18-06-

2018). 

 

De lonen dienen VÓÓR het prepareren van de salarissen verhoogd te zijn! 

 

➢ Ga naar AaSalaris – Werknemerslijsten 

➢ Bij het veld selectie geeft u een unieke naam in, bijvoorbeeld loonsverhoging per 

periode 7 - 2018 of per 1 juli 2018 

➢ Maak een nieuw record aan met <F8> of  Indien er al een lijst bestaat, kan ook de 

naam in de sleutel aangepast worden naar 2018. 

 

 
 

➢ Voeg een aantal velden toe, waaronder persnr, voornaam, achternaam en niet te 

vergeten het veld uurloon, standaardloon, indienst en uitdienst 

➢ Bij ‘Extra selecties’ voeg je de selectie ‘uitdienst is null’ toe, zodat medewerkers die uit 

dienst zijn niet mee genomen worden in de selectie. 

Let op: indien je een selectie per afdeling wenst te doen, dien je bij de extra selecties 

het woordje ‘and’ toe te voegen, dus ‘and uitdienst is null’. Links kan dan de afdeling 

geselecteerd worden. 

➢ Voer tijdens deze transactie bij veld bewerking *1,01 in (let op! gebruik een komma) en 

sla de gegevens op met <F6> of  

 

 



 

➢ Klik op selecteer, rechtsboven van het venster, op het eerste tabblad verschijnen al de 

werknemers  

➢ Klik op het eerste tabblad, u ziet nu de grid met alle werknemers, klik vervolgens op 

‘Start update’.   

➢ Klik met de rechtermuistoets in de kolom uurloon en kies 'Bewerking naar gehele 

kolom'. Alle uurlonen in de lijst worden nu met 1% verhoogd. Herhaal deze handeling 

voor de kolom standaardloon, let op! kleine afrondingsverschillen 

 

 

➢ Sla de gegevens op middels <F6> of   

➢ Op de vraag 'Lopende transactie afsluiten?' antwoordt u met ja 

➢ De verhoogde lonen zijn gesynchroniseerd met het Uurloon / Per uur Beheer 

werknemers tab 3 (hetzelfde geldt voor Standaard loon, let op! kleine 

afrondingsverschillen). 

 

 


