İşçi gönderme yönteminde (EMAEV) elektronik bildiri sistemi için hızlı rehber
1. İnternet adresi
https://secure.soka-bau.de/onlinedienste_inter/
veya SOKA-BAU-online üzeri enternasyonal iŞVERENLER iÇiN LOGiN
2. Kayıt Anmeldung
User-İD ve parolanız ile giriş yapınız:

Bizden bütün giriş bildirilerini posta yolu
ile aldınız:
- Kayıt için User-ID (07700xxxxx) ve
parola
- Aylık bildiriyi gönderebilmeniz için
işlem parolası

3. Parolayı değiştirme
İlk defa kaydolduktan sonra, parolanızı değiştiriniz:

Kendinizi bloke ettiniz? Veya parolanızı
unuttunuz? O zaman müşteri danışmanınızı
arayınız veya
europaabteilung@soka-bau.de
´ye bir E-Mail yazınız.
Blokeyi memnuniyetle yine kaldırırız veya size
yeni bir parola veririz.
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4. Aylık bildiri – Maskeyi açma
„Aylık bildiri“ butonu üzeri aylık genel bakışını açabilirsiniz.
Dilediğiniz ay´ı seçiniz ve Aylık Bildiri
yi tıklayınız. Bir düzeltme
yapmak istiyorsanız, Düzeltme bildirisi
ni tıklayınız.
Bilgi: Düzeltme bildirisini sadece önceden bir aylık bildirisi gönderdiyseniz
yapabilirsiniz.

Kullanıcı kitabında
detaylı bir klavuz
bulabilirsiniz.

Bu ay için gümrükte kaydettiğiniz (§ 18 İşçi Gönderme Kanunu bildirisi) bütün işçileri toplu
bakışta görebilirsiniz: „… ile devam“ tıklayınız.

Toplu bakışta bir işçiniz mi eksik? Onu
kendiniz kolaylıkla ekleyebilirsiniz (Temel
bilgileri 7. bakınız).
Bazı işçiler çifte mi? O zaman lütfen bildiriyi
kaydetmeden önce müşteri danışmanınızı
arayınız.
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5. Aylık bildiri – bilgileri kaydetme
Şimdi listedeki ilk işçi için bildiriyi yapabilirsiniz. Bütün doldurulması zorunlu yerler
kırmızı işaretli. Kullanımı terk edip daha sonra devam edebilirsiniz. Bildirileriniz
kaydediliyor ve kaybolmuyor:

İşçilerinizi kesintili gönderiyorsunuz? O zaman no „(10)´da başka“ birçok süreleri
kaydedebilirsiniz.
Bir işçi gönderilmedi veya endüstri işçisi değil? „Bildiriyi silmek“ alanını işaretleyiniz ve
nedenini yazınız. „Not örneği“ alanından bir neden seçebilirsiniz veya „Not“ alanına
kendiniz bir bilgi yazabilirsiniz.

Bir işçinin bildirilerini doldurduktan sonra „Kayıdı denetlemek“ butonunu tıklayınız.
Kaydettiğiniz bilgiler uygun değilse, bir uyarı alacaksınız.
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6. Düzeltme bildirisi
Bir aylık bildiriyi düzeltmek istiyorsunuz? „Düzeltme bildirisi“ alanını tıklayınız ve
sembolü üzeri işçiyi veya işçileri seçiniz. „Düzeltme“ alanını işaretleyiniz. Şimdi
düzeltmelerinizi yapabilirsiniz.

Düzeltme bildirisi için lütfen toplu
sözleşme sürelerini dikkate
alınız.

Bilgi: Önceden kaydettiğiniz brüt ücretlerini silemezsiniz. Bunun için müşteri
danışmanınızı arayınız.
Lütfen her zaman tamamen düzeltilmiş tüm brüt ücreti bildiriniz – sadece ilk bildiriyle
arasında olan farkı değil.
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7. Temel Bilgiler – yeni bir işçi bildirmek
Toplu bakışta bir işçiniz eksikse, „Yeni işçi bildirisi“ butonunu tıklayınız ve işçiyi
ekleyiniz.
„İşçinin temel bilgilerini değiştirme“ butonunu tıkladığınızda, her işçinin temel bilgilerini
değiştirebilirsiniz veya tamamlayabilirsiniz.
Bilgi: İşçinin temel bilgilerini sadece kendisi için aylık bildirisi yapacağınız işçi için
online gönderebilirsiniz! Ek olarak başka temel bilgileri göndermek istiyorsanız, lütfen
bizim formumuz „İşçinin temel bilgileri“ ni kullanınız. Bunu internet sitemiz
https://www.soka-bau.de/europa/de/hilfe-service/formulare-downloads/ da
bulabilirsiniz.

Tavsiye: Bizim verdiğimiz işçi
numarası elinizde mi? Bunu ilgili
alana yazarsanız, bazı alanlar
hemen doldurulmuş olacak.

Lütfen kırmızı işaretlenmiş tüm zorunlu alanları doldurunuz.
Lütfen sadece latince harfleri kullanınız. Yabancı işaretleri sistemimiz işleme almıyor.
Her şeyi doldurduysanız, bildirileri bize gönderebilirsiniz. „İşlem parolası“ butonunu
tıklayınız. Ekranın alt kenarında bir alan açılıyor ve siz bu alana parolanızı
vermelisiniz. Şimdi „Temel bilgileri aktarma“´yı tıklayınız.
Ondan sonra otomatikman „Aylık bildirisi“ maskesine döneceksiniz ve ekte bulunan
işçi için bildiri verilerini kaydedebilirsiniz.
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8. Aylık bildiri - Gönderme
Aylık bildirisi için bütün bilgileri kaydettiyseniz, „Bilgiler aktarıldı“´yı tıklayınız. Bütün
bilgiler doğru kaydedilmişse, işlem parolasını verebilirsiniz. Yoksa o alan gri rengini alır.
Herşey doğru ise, „bilgiler aktarıldı“´yı tıklayınız.

9. Bazı bilgiler daha
„Posta kutusu“ butonu üzeri geçen 90 gün içerisinde bize gönderdiğiniz bütün aylık
bildirileri ve işçilerin temel bilgilerini görebilirsiniz. Bunları istediğiniz kadar PDF
dosyası olarak yükleyebilirsiniz veya basabilirsiniz.
Size ayrı bir fatura çıkarmayacağımızı lütfen dikkate alınız. Aylık bildirisinin sonunda
ödenmesi gereken aidat yazılıdır.
Değişiklikler bir gecede yükleniyor. Bunlar ertesi işgünü (Pazartesiden cumaya kadar)
görülebilir.
Sorularınız varsa memnuniyetle müşteri danışmanınızı arayabilirsiniz.
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