
SGKlı personel ek ders hesabı ve listeleri alınabilir.

Ücret, maaş, ders tanımlamaları yapılabilir.

Otomatik ders dışı hazırlık hesaplaması ( on saate bir saat) yapılır.

Meslek liselerine uygun bilgi girişi, hesap ve listeler alınabilir.

Önceki ayda fazla verilen ücretin düşümü yapılabilir.

Rehberlik saati ( iki saatten biri ) ders dışı hesabına otomatik olarak ilave edilir.

Meslek liselerinide kapsayan ayrıntılı devamsızlık defteri A-3 veya A-4 kağıt boyutunda alınabilir.

Bilsa haftalık ders dağıtım programı ile entegre çalışır. Maaş ve ücretli ders bilgileri ders dağıtım 

KBS sistemine ek ders saatleri aktarılır. KBS ye elle giriş yapmaya gerek kalmaz. 

Program dışı ücret (PDU) ve devamsızlık işleme hızlı olarak yapılabilir.

Hesaplamalar parametrik olup çizelgeler haftalık veya günlük alınabilir.

En son ek ders yönetmeliğine ve genelgesine uygundur.

programından otomatik olarak alınabilir.

ÖĞRETMEN DEVAM DEVAMSIZLIK
Ek Ders Saat Hesaplama Programı

Tanımlanan ders programı seçilen öğretmenlere hızlı bir şekilde aktarılabilir.

Ek ders ücret çizelgeleri, devam devamsızlık listeleri alınabilir, serbest raporlama yapılabilir.

Program dışı ücret (PDU) bilgileri haftalık veya aylık olarak bir sonraki döneme kopyalanabilir .

Aylık ücretle ders okutacak öğretmen onay çizelgesi alınabilir .

Öğretmen bazında tek tek veya toplu olarak devamsızlık girişi yapılabilir.

Okul dışından gelen görevli öğretmenler için ayrı ek ders ücret çizelgesi alınabilir.

Genel Müdürlük:   Tel: 0232 464 47 33  Faks: 0232 421 69 71  www.bilsa.com.tr  bilsa@bilsa.com.tr
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Bilsa Bölge Müdürlükleri

KONYA (506)Tel:   478 81 57
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