Skólamatur og gæsla
- einingar í þjónustukerfi Sveitarstjórans
sveitarfélagalausnir

Þau sveitarfélög sem nota kerfið Sveitarstjórann geta haldað utan um
skráningu skólagæslu/skólamatar í þjónustukerfi Sveitarstjórans en
þar er hægt að tengjast við skóladagatal.
Í upphafi skóladagatalsins eru skráðir inn allir þeir dagar sem engin
kennsla er og reiknast þá sjálfkrafa fjöldi daga sem þjónustan er nýtt.

Hvernig virkar skóladagatalið?

Helstu kostir
• Notendavæn lausn.
• Eining í þjónustukerfi
Sveitarstjórans.
• Einfaldar uppsetningar í
upphafi árs.
• Sjálfvirkur reikningur á
kennsludögum.
• Hægt er að velja þá daga sem
barnið á að vera í gæslu og /
eða mat.

Í uppsetningu þjónustukerfisins í Sveitarstjóranum er skóladagatalið
valið. Þar er hægt er að afmarka sig niður á árið í haus spjaldsins.
Haka skal í reitinn „enginn skóli“ þá daga sem ekki er kennt og verður
ekki gjaldfært fyrir. Hægt að setja inn lýsingu. Athugið að velja þarf
rétta tegund þ.e. gjaldfærða þjónustu þegar búið er að setja upp árið.
Stilla skal greiðsluliðinn svo hann taki einingar sem fjölda daga og
haka við reitinn að nota mánaðarhlutfall.

Þjónustusamningar
Þegar þjónustusamningar fyrir skóladagatalið eru stofnaðir skal gæta
þess að upphafs- og lokadagur séu innan skólaársins.
Á umsóknarflipanum er hægt að velja hvaða daga viðkomandi barn
er í mat eða gæslu og fjölda eininga niður á dag.

Góð yfirsýn og
utanumhald
skólamats og
gæslu

Upplýsingar

Í samningum er ekki mögulegt að vera með barn skráð alla virka daga
vikunnar í gæslu, en aðeins 3 daga í mat. Í þeim tilfellum þarf að búa
til tvo samninga, annan fyrir matinn og hinn fyrir gæsluna.

Sveitarfélagalausnir Wise

Við tökum vel á móti þér
í Borgartúni 26, 4. hæð
og Hafnarstræti 93-95,
Akureyri.
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söludeild Wise í síma: 545 3200
eða í tölvupósti: sala@wise.is
www.wise.is

Sveitarfélagalausnir Wise eru þróaðar í Microsoft Dynamics NAV,
einu mest selda bókhaldskerfi í heiminum í dag.
Lausnirnar bjóða upp á einfaldari samskipti við banka, birgja og
hlutaðeigandi aðila og gefa góða yfirsýn yfir bókhald og rekstur í
notendavænu vinnuumhverfi.
Hægt er að bæta við nýjum lausnum eftir því sem umfangið eykst.
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