FGU - LESSOR Løn

Lønbogføring, Lønsedler via PDF, fil til Bank og eIndkomst
Vælg Lønkørselsoversigt, åben den lønkørsel der tidligere er klargjort, eller klargør lønkørselskort.

Tjek:
”Beskrivelse” – Udfyld beskrivelse med en sigende tekst
”Medarbejdernr.” – Udfyldes kun hvis man skal lave løn for en eller flere ud af alle.
”Aflønningsperiode” – Skal kun ændres hvis man skal køre en 14-dgs kørsel
”Fradato”, ”Tildato”, ”Dispositionsdato”, ”Bankdato” og ”Fraværsslutdato” udfyldes manuelt
”Bogføringsdato” og ”Bilagsnr.” (udfyldes manuelt)

Side 1

Fælleslønregistreringskladde – Hent løndata fra UDDATA+
Der hentes timer fra UDDATA+ som der i NAV omdannes til lønposter.
Åben Fælleslønregistreringskladden:

Vælg: ”Dan lønposter” udfyld Startdato og slutdato for den periode du ønsker at hente.
Er ”Nummer” blank hentes alle, ønskes det at hente poster for en enkelt, kan Nummer udfyldes.
Afslut med OK – og posterne dannes.

Side 2

Herfra kan lønseddel simuleres via ”Simuleret lønseddel” på en enkelt elev.
Tjek valid data ex ved at filtrere på enheder i Fælleslønregistreringskladde.
Hvis ex. Eleverne maks har 7,5 timer pr. dag, kan der sættes filter på større end 8.. i Enheder i filterboksen.
Hvis der var nogle elever der ved en ”fejl” har fået 8 eller mere timer for en dag vil disse vises i kladden.
Data skal rettes i UDDATA+ - Lønposterne for dagen/dagene slettes her i kladden og dannes på ny.

Side 3

Afvigelsesliste
Kontrol af timer til udbetaling.
Vælg i lønart 1: 6150 Bruttoløn
Felt/Værdi: Indtast ”,1” over det timer som eleverne maks bør have.
Rapporten kigger på de linjer, der ligger i fælleslønregistreringskladden.
Der kigges på alle numre, men det er muligt at sætte filter.

Side 4

Lønseddel tjek på alle elever – vælg lønkørsel
Herfra kan lønseddelkladden vises/udskrives og tjekkes.

For at få vist lønseddel pr elev pr side kan der vælges:
Tryk ”Udskriv” – ”Udskriv” og ”Vis” og der kommer en lønseddel frem på skærmen.

Side 5

Når lønsedlerne er ok og klar til bogføring, kan lønkørslen bogføres.
Lønkørslen bogføres via båndet, vælg ”Bogfør”

Vælg ”Ja”

Vælg ”Ok”

Side 6

Vælg ”OK”

Hvis der er fejl i lønkørslen vil denne fejl vises:

Vælg ”OK”
Vælg JA og indsæt info for næste lønkørsel.

Tryk OK

Nu er lønnen bogført i Lessor, men er endnu IKKE finansbogført.

Side 7

Ved fejl, tjek fejl via lønkørselsoversigt, vælg i båndet: Fejl/Advarsler

Side 8

Dannelse af PDF lønsedler
Der kan kun dannes PDF lønsedler på en bogført lønkørsel.

Stå på lønkørselskortet og vælg ”Opret PDF-filer” oppe i båndet – Tryk ”Ok” og der vil blive udsendt PDF
lønsedler til elever som på deres medarbejderkort har mail-opsætningen på plads (se oprettelse af elever).

Side 9

Dannelse af fil til Bank
Når lønnen er bogført i Lessor kan der dannes filer til Bank og eIndkomst.
Stå i Rollecenteret – Vælg Bankoverførsel (Denne tilpasses ved regnskabsoverdragelsen)

Ex Danske Bank

Der skal vælges det/de Lønkørselsnr. man vil overføre til banken og tryk ”Vis”
Man kan med fordel vælge ”Udskriv kvittering” og ”Vis detaljer”
Der vil fremkomme en kvittering til skærmen.
Hvis man IKKE har sat flueben i ”Udskriv kvittering” vil kvitteringen indeholde en sum af alle de løndele som
bliver hævet i banken, hvis man har sat et flueben vil kvitteringen indeholde en linje pr. medarbejder pr.
løndel. - Filen vil lægge sig på et angivet drev og kan nu hentes ind i banken.

Side 10

Dannelse af fil til eIndkomst
Stå i Rollecenteret

Tryk på ”eIndkomst indberetningsfil”
Sørge for at have flueben i ”Udskriv kvittering”
Lessor sørger selv for at samle alle bogførte ikke tidligere indberettede lønkørsler i en samlet fil.
Der vil fremkomme en kvittering til skærmen
Filen vil lægge sig på et angivet drev og kan nu hentes ind i SKAT/eIndkomst.

Side 11

Finansbogføring
Vælg Rollecenter, Finanskladde, Kladdenavn (Kladdenavn opsættes ved regnskabsoverdragelse)

Finanslinjerne skal kopieres og indsættes i finanskladden i Navision Stat.
Tilret kolonnerne således disse er ens i begge NAV.
Bogføres der ikke selv i Navision Stat, kan linjerne kopieres ind i excel og filen kan sendes til rette
vedkommende.

Alle linjerne kan kopieres ved at markere dem i venstre hjørne

Højreklik på en af linjerne og vælg: ”Kopiere rækker”

Side 12

Åbne finanskladde i Navision Stat højreklik på en linje og vælg ”Indsæt rækker”

I excel højreklik på linje og vælg Sæt ind:

Side 13

