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Visma Løn Finans

Nyheder

Lønart til ferie egen regning (11.11.2021)

Ny variabel lønart til ferie egen regning med sats pr. dag beregnet med faktor (1/260) af årsløn.

● Lønart 1696 Ferie egen regning, antal dage i input

Årsløn beregnes ud fra opsætning i res.tabel MDLØN

Opdateringer

Rapporten Ny ferielov Ferieregnskab (04.11.2021)

Kolonnen ʻFeriedage til Rådighedʼ (kolonne W),  vil ikke længere have indhold (blankes). Rest feriedage vil
fremover kun blive vist i kolonnen ʻRest feriedage lovdageʼ (kolonne U).

Kolonnen ʻFerietimer til rådighedʼ (kolonne AD), vil ikke længere have indhold (blankes). Rest ferietimer vil
fremover kun blive vist i kolonnen ʻRest ferietimerʼ (kolonne AB)

Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltid (18.11.2021)

Særlige dage kan nu tildeles forholdsvis ved deltidsansættelse på baggrund af arbejdstidsprocent.

Beregning med arbejdstidsprocent (normtid) aktiveres med værdi = 1 i resultattabel SÆRPCT for hver
løngruppe det skal gælde for.

Eks. hvis en fuldtidsansat medarbejder med normtid 160,33 timer pr. måned, skal have 0,42 så skal en
medarbejder med normtid 130 timer pr. måned kun have tildelt 0,34 særlige dage pr. måned.

OBS: Denne funktion kan ikke anvendes samtidig med personlig lønart 9980 ‘Omregning af feriedage ved
deltid’.
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Særlige dage til elever (18.11.2021)

Særlige dage kan nu tildeles ud fra følgende regler:

Ansat 02/09 - 31/10 tildeles der 25 dage

Ansat 01/11 - 30/06 tildeles der 15 dage

Ansat 01/07 - 01/09 tildeles der 0 dage, eleverne skal følge samtidighedsferie reglerne.

Resultattabel SÆRDGE oprettes med 15 dage.

Resultattabel SÆRDG oprettes med 25 dage.

Se vejledning for opsætning af særlige dage til elever Vejledning særlige dage
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https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-Visma-Lon/Saerlige-dage-timer-og-belob/ta-p/337410

