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Openingsscherm
Bedrijfsgegevens
en resultaten
afdrukken

Een nieuw
bedrijf
invoeren

Naar scherm met
invoer
bedrijfsgegevens

Naar scherm met
urenbegroting en
arbeidsongeschiktheid

Urenbegroting
voor het bedrijf
berekenen

Inhoudsopgave van help laten zien.
In het helpbestand staat uitleg over
het gebruik van PUBAS

Invoer bedrijfsgegevens

1 Vul de
naam van de
verzekerde in

2 Vul de overige
gegevens in, dit is
niet verplicht,
maar wel zinvol

3 De notatie van
de datum hangt af
van de
landinstellingen
van de computer

4 Vervang
eventueel de naam
van de variant door
een eigen
omschrijving

Invoer productieplan
1 Dubbelklik op een
tak om de
productiecategorieën
te tonen

Met deze knop kunt
een geselecteerde
productievariant
weer verwijderen

2 Dubbelklik op een
productiecategorie om
alle
productievarianten te
tonen

4 Vul het aantal
3 Dubbelklik op een
productievariant om
deze naar de rechter
tabel te verplaatsen

Tabblad werktuigen is alleen
zichtbaar bij takken akkerbouw,
vollegrondsgroente en melkvee

eenheden in
(dieren, ha, m2)

5 Vul de
grondgegevens in

Invoer werktuigen

2 Pas zonodig de
1 Als een werktuig
niet op het bedrijf
aanwezig is, verander
dan de waarde in de
kolom in ‘nee’ door
dubbelklikken

werkbreedte van de
werktuigen aan

Resultaten urenbegroting

Clusteren is het
samenvoegen van
bewerkingen tot grotere
eenheden

Wisselen tussen
weergave uitgebreide
uitvoer en geclusterde
uitvoer

Toelichting op een
bewerking: klik op de
bewerking en daarna
op F2

Pas zonodig de door
PUBAS opgeleverde
arbeidsuren voor een
bewerking aan

Met deze knop voegt
u een zelf
gedefinieerde
bewerking toe

Deze knop toont de
bewerkingen die in
loonwerk worden
uitgevoerd. De
aangegeven uren zijn
de uren als was de
bewerking met
werktuigen van het
eigen bedrijf
uitgevoerd.

Pas zonodig de door
PUBAS opgeleverde
trekkeruren voor een
bewerking aan

Grafiek 13 perioden

1 Kies een
bewerking uit het
afrolmenu

Grafische weergave
van arbeidsuren en
trekkeruren per
bewerking en de
arbeidsuren voor het
hele bedrijf

Verdeling van de
arbeidstijd voor deze
bewerking over 13
vierweekse perioden

Arbeidsongeschiktheid

Deze kolom bevat
als resultaat van
stap 1 het aantal
uren dat verzekerde
uitvoert
Kolom met totaal
aantal arbeidsuren
voor het bedrijf, uit
kolom AD van
urenbegroting

Deze kolom bevat de
uren verlies als
resultaat van stap 2

1 Vul hier de uren
per bewerking in
die niet door
verzekerde zelf
worden uitgevoerd

2 Vul voor iedere
bewerking het
percentage
achterstand in

Het berekende
percentage
arbeidsongeschiktheid:
uren verlies / uren
verzekerde

Bewerking toevoegen aan urenbegroting

1 Kies of u een
bestaande (eerder
gedefinieerde)
bewerking wilt
toevoegen of een
nieuwe wilt definiëren

2a Bestaande
bewerking: klik in de
lijst om een bewerking
te selecteren

4 Klik op OK om
de bewerking in de
urenbegroting op te
nemen

2b Nieuwe
bewerking: vul de
omschrijving in

3 Vul het aantal
uren in dat de
bewerking op het
bedrijf voorkomt

Urenbegroting afdrukken
2 Kies of u de
1 Kruis aan welke
onderdelen u in het
rapport wenst op te
nemen. U kunt elke
combinatie invoeren. De
adresgegevens en het
productieplan van het
bedrijf worden in elk
rapport opgenomen.

4 Kies opslaan om
het bestand op te
slaan of afdrukken
om het rapport af te
drukken

uitgebreide of de
geclusterde resultaten
wilt opnemen

3 Kies of u het
rapport rechtstreeks
naar de printer afdrukt
of opslaat in een
ASCII-bestand

