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INDLEDNING  

Med Microsoft Dynamics® C5 2012 introduceres flere nye funktioner og forbedringer.  

I nyhedsbrevet beskrives hvilke ændringer der er foretaget i lønmodulet.   

 

 Lønberegning direkte fra medarbejderkartoteket 

 Bundlinjer fra lønsedlerne med i kommafil eksport/import 

 Forbedring af kvitteringsrapport ved start af lønberegning 

 Afstemningslisten viser nu tælleværks nummer og afgrænsningsperiode 

 Statistik kan afgrænses på dispositions dato 

 Hovedindberetnings ID skrives ud på kvitterings liste, når der dannes fil til 

eIndkomst 

 Ny lønjournal oversigt på medarbejderkartoteket 

 Lønoverførsels fil til Kasel/Portalbank  

 Flere afgrænsnings felter ved genudskrivning af lønsedler 

 Forbedret funktionalitet ved genansættelse af en medarbejder 

 Forbedret funktionalitet ved fratrædelse af en medarbejder 

 Billede af medarbejder på kartoteket 

 Flere koder til felt 68 

 Oprydning i systemparametre 

 Oprydning i rapporter 

 

Der for uden er der lavet nogle forbedringer i Microsoft Dynamics® C5 2012 som også 

vil blive lavet til Microsoft Dynamics® C5 2008 og 2010 i forbindelse med årsafslutning 

2011. 

 

 Rettelser til kommafil 

 eIndkomst kvitteringslisten 

 Finansafstemnings løn specificeret 

 Kopieringsfunktion under PBS informationer  

 Felter der ikke slettes når medarbejderen slettes 

 Tekstfeltet i kommafils opsætning 

 Kontokoder til FerieKonto genindføres i stamdata kommafil  

 Forskerløn kombineret med fri bil og/eller multimedie 

 Nedskrivning af feriedage i opsparingsåret til eFeriekort 

 Indberetning til FerieKonto med i eIndkomstfil  

 ATP sats F-bidrag  
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NYHEDER I LØNMODULET 

START LØNBEREGNING DIREKTE FRA MEDARBEJDEREN. 

Står man på lønlinjer på en medarbejder, er der tilføjet en knap Lønkørsel. Når denne 

aktiveres, vil man hoppe til lønberegning, så der nemt kan laves en beregning for 

derefter at udskrive et bogføringsbilag, for at kontrollere om bogføringen er korrekt. 

Lønberegningen annulleres ved at lukke skærmbilledet.   

 

 

BUNDLINJER MED I KOMMAFILEN VED EKSPORT 

Udfører man en eksport af lønberegningen Løn/Tilpasning/Beregning/Eksport, til brug 

for indlæsning i andet regnskab, vil bundlinjer på lønsedlerne nu komme med ud i 

kommafilen, såfremt der er opsat bundlinjer på lønsedlerne i det regnskab, hvor fra 

eksporten laves og disse vil således også blive importeret i det andet regnskab under 

Løn/Tilpasning/Beregning/Import.  

RAPPORTEN VED UDVÆLGELSE AF MEDARBEJDER TIL LØNBEREGNING 

Rapporten der fortæller om en medarbejder er spæret, eller måske allerede har fået 

beregnet løn for perioden, har fået tilføjet medarbejderens navn, så både medarbejder 

nummer og navn står på rapporten. 
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AFSTEMNINGSLISTE 

Afstemningslisten har fået dato intervallet for afgrænsningen med på udskriften, ligesom 

tælleværksnavnet er kommet med. 

 

 

STATISTIK 

Statistikken har fået tilføjet muligheden for at afgrænse på opgørelsesdato, 

dispositionsdato eller bogføringsdato. Husk respit dage, hvor mange dage skal der kikkes 

tilbage for at finde opgørelsesdato på lønberegningen.  

 

Eksempel, lønkørslen har en opgørelsesdato 31. oktober og en disponibeldato den 28. 

oktober, så skal der stå 3 i respit dage, hvis det er disponibeldato der afgrænses på.   

 

 

LØNJOURNALEN PÅ MEDARBEJDER KARTOTEKET ER UDVIDET 

På medarbejderkartoteket under forespørgsel er der kommet en ekstra knap, Journal 

oversigt, hvor man hurtig kan få et overblik over de lønkørsler, der er kørt på den 

pågældende medarbejder.  
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På journal oversigten kan man så hoppe til den ønskede lønberegning, via knappen 

Lønjournal. Den ”gamle” journal findes stadigvæk under knappen Journal, og her finder 

man den ønskede lønjournal ved at stå på dato feltet og bladre med Page Up/Page 

Down. 

KASEL/PORTAL BANK FORMAT 

KaSel/Portal netbank for erhvervskunder har et import format, der kræver fast længde 

for felterne, og ingen skilletegn mellem felterne. Dette har Microsoft Dynamics C5 ikke 

understøttet før version 2012, når det gælder lønmodulet. Der er kommet et nyt menu 

punkt under lønoverførsel i lønberegningen, nemlig Tekstfil, denne eksport er beregnet 

til KaSel/Portal og evt. andre som benytter fast længde format. I stamdata kommafilen 

C5PaySt.kom er opsætning af filformat til KaSel tilføjet. Denne kan indlæses via 

Løn/Tilpasning/Beregning/Import stamdata. Under specifikation af import skal der ud for 

Opsætning af kommafil stå tilføj. 

FLERE AFGRÆNSNINGER VED GENUDSKRIV LØNSEDLER 

Det er nu muligt at afgrænse på løngrupper, afdeling, bære og/eller formål, når der 

udskrives/genudskrives lønsedler efter lønkørslen er opdateret. 

FORBEDRET FUNKTIONALITET VED FRATRÆDELSE AF EN MEDARBEJDER 

Fratrædelse af en medarbejder er forbedret, så en genansættelse af medarbejderen vil 

blive nemmere i fremtiden.  
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I stedet for at slette fra grupper, har man nu mulighed for at opdatere til dato på de 

løngrupper som medarbejderen er medlem af. Det vil sige, enten sætter man markering 

i slet fra grupper, ellers sættes markering i opdater til dato på grupper. Der skal uanset 

hvilken metode man benytter, vælges en løngruppe hvor medarbejderen skal være 

medlem af, fra dagen efter den dato man angiver i feltet Angiv fra dato. Har man 

fratrådt en medarbejder ved en fejl og benyttet opdatere til-dato på grupper, skal man 

selv ind og fjerne disse datoer manuelt ved en annullering af fratrædelsen. På samme 

måde som man skal tilknytte medarbejderen til de relevante grupper, hvis der annulleres 

en fratrædelse med funktionen Slet fra grupper. 

FORBEDRET FUNKTIONALITET VED GENANSÆTTELSE AF EN MEDARBEJDER 

Har man valgt fratrædelses metode ”Opdater til-dato på grupper” ved en fratrædelse, 

og medarbejderen genansættes, vil de løngrupper, der har en til dato få en ny fra dato 

som er lig den nye ansættelses dato, og Til dato bliver slettet. Samtidig vil den løngruppe 

man valgte som aktiv løngruppe ved fratrædelsen, nu få en Til dato.  

BILLEDE PÅ MEDARBEJDER KARTOTEKET 

Lige som på lager kartoteket, er det også muligt i løn kartoteket at sætte et billede på 

den enkelte medarbejder. Når der er opsat en sti til billeder under Systemopsætning, kan 

billeder af den enkelte medarbejder placeres i denne mappe, og angives på 

medarbejder kartoteket i feltet Billede på fanebladet Oversigt. Dette billede vil så blive 

vist på Lønopl fanebladet, samt på telefonlisten. 
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OPRYDNING I SYSTEMPARAMETRE 

Alle overflødige systemparametre er fjernet fra oversigten, desuden er der kommet et 

par nye systemparametre til indberetning af feriepenge og dage til FerieKonto via 

eIndkomst. Både oprydning og tilføjelse af nye systemparametre sker automatisk, når 

man trykker på knappen Opret under Løn/Tilpasning/Systemparametre. 

OPRYDNING I RAPPORTER OG PERIODISK 

De gamle rapporter til S74 er fjernet, det samme er indlæs skattekort og indlæs adresser.  

RETTELSER TIL KOMMAFIL 

Tælleværk 5498 var fejlagtigt udeladt fra den komplette kommafil i den kommafil, der 

kom sammen med Ferie 2011. Tælleværk 9804 er rettet så Forskerordning ikke tælles 

med dobbelt.  Tælleværk 9924 og 9925 har fået fjernet linjen vedr. forbrug før 1/5. 

Desuden er der to nye tælleværker der skal bruges til ACF.  
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EINDKOMST KVITTERIGNSLISTEN 

Kvitteringslisten indeholder nu HovedindberetningsID så det er nemmere for 

virksomheden at finde den indberetning, på SKAT’s hjemmeside, som kvitteringslisten 

vedrører. B-indkomst er tilføjet udskriften. 

 

FINANSAFSTEMNING MED LØN SPECIFICERET 

Benytter man finansafstemning i C5 løn, og har budget poster på lønkontiene i finans, 

har finansafstemning medtaget budgetposterne fra finanskontoen, når der vælges 

udskrift med specifikation. Dette er rettet så det kun er de realiserede finansposter som 

er med i udskriften.  

KOPIERING AF PBS INFORMATIONER 

En kontokode som eFeriekort som benyttes til ACF, har oplysninger i felterne Aftaler og 

Overenskomst/MO, disse to felter kan man rette på den enkelte medarbejder, men 

desværre har det ikke været muligt at kopiere disse opsætninger til andre medarbejdere, 

dette er nu rettet. 

FELTER DER IKKE BLEV SLETTET VED SLETNING AF EN MEDARBEJDER 

Slettede man en medarbejder, og genbrugte medarbejdernummeret blev evt. værdier, 

der var i de frie felter eller under lønaftaler, desværre ikke nulstillet. Dette er nu rettet. 

TEKSTFELTER I KOMMAFILS OPSÆTNING 

Hidtil har det kun været muligt at indtaste op til 10 karakter i tekstfeltet tilhørende 

kommafils opsætningen. Dette er nu udvidet til 30 karakter. 

KONTOKODER TIL FERIEKONTO I STAMDATA KOMMAFIL 

Det har været et ønske at kontokoderne til FerieKonto genindførtes i stamdata 

kommafilen, også selv om FerieKonto overgår til indberetning via eIndkomst.  

FORSKERLØN MED DIV. FRYNSEGODER 

En medarbejder, der er ansat på forskerordning, er blevet fejl indberettet til eIndkomst, 

hvis vedkommende også havde fri bil, multimedie beskatning ol.  

NEDSKRIVNING AF FERIEDAGE I OPSPARINGSÅRET TIL EFERIEKORT 

Har man en medarbejder, der forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige 

årsager, eller hvis lønmodtageren fratræder i forbindelse med flytning til udlandet og 

framelder sig Det Centrale Personregister, så skal feriegodtgørelse for tidligere og 

løbende optjeningsår udbetales, og dermed også registreres hos ACF. 

ATP SATS F-BIDRAG 

Fra 1. januar 2012 udgår ATP D-bidraget og erstattes af et nyt F-bidrag. 
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