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Visma Løn Finans

Nyheder

Lås for lønkørsler om dagen via ny brugerrolle (03.02.2022)

Ny brugerrolle ʻFULD -DAGʼ som sikre, at det kun er muligt at starte ʻNatlig lønkørselʼ eller ʻNatlig lønkørsel med
annulleringʼ fra menupunktet Lønadministration / Lønkørsel.

De brugere der er oprettet med adgang til  Visma Løn skal ændres til den nye rolle, hvis denne funktion skal
anvendes. Dette kan ændres her: https://crm-forms.bluegarden.dk/Mle/MleUserRightAdministration.

Hensættelse af særlige dage/timer (11.02.2022)

Der er oprettet tre bogføringslønarter til kontering i kontoplan:

● Lønart 19880, periodens opsparing
● Lønart 19881, periodens afholdelse
● Lønart 19882, periodens udbetaling

Lønarterne erstatter den tidligere lønart 210060, som skal fjernes fra kontoplanen, hvis den har været bogført
førhen. Alle tre lønarter skal oprettes i både debet og kredit.

Se vejledning vedr. særlige dage/timer her

Opdateringer

Fejl eIndkomst løntimer fra lønart 1307 (03.02.2022)

Lønart 1307 Overarbejde timeløn, som i nogle firmaer anvendes til merarbejde i Timebank, blev trukket fra de
løntimer der blev indberettet til eIndkomst.

Det bevirkede at medarbejdere der er på sygedagpenge eller gik på pension fik for få løntimer indberettet til
eIndkomst.

Fejlen er rettet så lønarten indgår i løntimer og Atp timer til eIndkomst.

Performance forbedringer (03.02.2022)

Der er sket performance forbedringer på følgende skærmbilleder:
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https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-Visma-Lon/Saerlige-dage-timer-og-belob/ta-p/337410


● Variable lønoplysninger

Rettelse af lønart 6476 Pension ved nedsat arbejdstid (11.02.2022)

Når man benytter lønart 6476 Pension ved nedsat arbejdstid, vil personligt tillæg på lønart 1015 fremover indgå
i pensionsgrundlaget.

Rettelse af 6. ferieuge på fratrådte (11.02.2022)

Fratrådte medarbejdere der fik udbetalt restferiedage fra Feriekort fik aktiveret lønart 1960 6. ferieuge i
timebank.

Det er rettet så 6. ferieuge i timebank  ikke aktiveres på fratrådte.

Særlige dage/timer på lønseddel (11.02.2022)

Visning af særlige dage/timer vises fremover som en samlet saldo på lønsedlen.

Lønsedlen viser lønart 9999, der viser en restsaldo af særlige dage for både indv. og sidste år.

Teksten der vises på lønsedlen kan redigeres under menupunktet Opsætning / Lønartsopsætning

● Lønart 213910 - Særlige dage saldo
● Lønart 213911 - Særlige timer saldo

Rettelse af bogførings lønart 44763 (11.02.2022)

Hvis lønart 40105 eller 40108 Korrektion af feriepenge sidste år, blev registreret flere gange på samme
medarbejder i samme lønkørsel, blev de samlede beløb lagt sammen og bogført det antal gange som lønarten
var registreret.

Lønart 40105/40108 bogføres på lønart 44763, som oprettes i kontoplanen, hvis hensættelse af feriepenge skal
bogføres.
Det er nu rettet, så lønarten samler beløbene der korrigeres, men kun bogfører dem samlet én gang.
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