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Startbillede: 

 

 

 

 

 

A. Indtastning af alle medarbejdere og deres løndata 

Du bør starte med at indskrive navnet på din arbejdsplads og den aktuelle reguleringssats. Derefter kan 

medarbejdere og løndata indtastes. Det kan gøres på flere måder. Vi anbefaler at du gør tingene i den 

rækkefølge, der er beskrevet i vejledningen (Afsnit A). 
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1. Indtast arbejdsplads 
I Startbilledet vælger du Ret arbejdspladsens navn 

 

Skriv navnet på din arbejdsplads. Vælg derefter Luk. 

NB: der kan kun være én arbejdsplads i systemet. 

2. Indtast/kontroller reguleringssats 
I Startbilledet vælges Ret reguleringsprocent 

 

Tjek om der står den aktuelle reguleringssats. Ret den om nødvendigt og vælg Gem. 

Du kan evt. finde satsen på SL’s hjemmeside: 

- I feltet Vælg på forsiden klikker du på ”Løn” 

- Vælg Lønsatser 

- Vælg Kommunale lønninger …. 

- Herunder åbner du ”Oversigt over udvikling i procentregulering fra 2000” 
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3. Indtast alle medarbejdere med stamdata 
I Startbilledet vælger du Vis medarbejdere 

 

Vælg Indtast ny medarbejder 

 

Vi anbefaler at du indtaster alle medarbejderes stamdata, inden du indtaster løndata: 

 Brug tabulatortasten hele vejen igennem. Det er det enkleste. 

 Skriv medarbejderens navn, ugentlige timetal, område (stedtillæg) og overenskomst (vælges på 

liste). Brug tabulatortasten, så bliver medarbejderen gemt og du får et nyt ”tomt” stamkort frem. 

 Fortsæt på denne måde, til alle medarbejdere er tastet ind. 

 Når den sidste medarbejder er skrevet ind, vælges Luk og gem.  Du får billedet med 

medarbejderlisten frem igen. 

For at få opdateret medarbejderlisten, skal medarbejderbilledet først lukkes ved klik på Luk og gem og 

åbnes igen ved klik på Vis medarbejdere. (Alternativt kan du klikke på F5-tasten). 
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NB: Der kan ikke være medarbejdere med samme navn i systemet. Er der to medarbejdere 

med ens navne, må du f.eks. kalde dem Hanne Jensen 1 og Hanne Jensen 2. 

4. Indtast løndata for hver medarbejder 
 

 

Du skal nu indtaste løndata for hver medarbejder på listen. 

Klik på knappen Ret ud for medarbejderen. Du får stamkortet frem. 

På stamkortet klikker du på Indskriv løndata 

Nu skal du til at skrive grundløn, samtlige trintillæg og kronetillæg ind i databasen. 

Du bør bruge tabulator-tasten til at bringe dig videre til den næste post, når du har beskrevet 

et tillæg. Brug musen så lidt som muligt. 

Du skal altid starte med grundlønnen og dernæst lægge de centrale tillæg ind. Hvis du på 

lønoversigten, du bruger, kan se i hvilke rækkefølge trintillæggene skal stå, skal du bruge 

den. Rækkefølgen på kronetillæg er ikke vigtig.  
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Feltet Ur. Hvis der er tale om et tillæg, som ikke skal reduceres i forhold til ansættelseskvote (f.eks. 

Arbejdsmiljørepræsentant), sætter du x i feltet. Hvis ikke går du videre med <tab>. 

Feltet Central/lokal. Her skriver du ”c” for central (hvis der er tale om en centralt aftalt 

løndel) eller ”l” for lokal (hvis der er tale om en lokalt aftalt løndel). Skal udfyldes. 

Feltet Funk/Kval. Her skriver du ”F” for funktionsløn eller ”K” for 

kvalifikationsløn. Du behøver ikke udfylde feltet.. 

 

 

 

I feltet Beskrivelse vælger du en 

beskrivelse/begrundelse for tillægget . For de 

centrale løndele er beskrivelserne fastlagt på 

en nummereret liste, hvor du kan nøjes med at 

taste et ciffer, for at finde det. Grundløn er 

altid nummer 1.  

De lokale tillæg skrives ind med ”fri hånd” 

Grundløn og alle trintillæg skrives ind i felterne Førtrin og 

Trintillæg. Feltet Nytrin beregnes af programmet. 

Grundløn skrives med Førtrin 0 og grundlønstrinnet som Trintillæg. 

Tillæggene skrives med det sidste Nytrin som Førtrin og med 

trintillægget som Trintillæg. Se eksempel på næste side.  

Ved kronetillæg skal du ikke indtaste noget i ”Førtrin” eller 

”Trintillæg”. Du skal blot indtaste grundbeløbet i 2000-kroner i 

feltet Grundbeløb 2000-kroner. 
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Eksempel: 

 

 

Når du er færdig med den enkelte medarbejder, klikker du på Luk for at komme tilbage til 

medarbejderlisten. 

 

Knappen ”Opdater Løndata” 
Når du er færdig med at taste ind, er du klar til at udskrive resultatet. 

Inden du udskriver, anbefaler vi, at du klikker på knappen Opdater Løndata i Startbilledet. Den 

gennemregner alle indtastningerne en ekstra gang. Brug i det hele taget altid denne knap, hvis du har lavet 

små eller store rettelser, og brug den altid, inden du udskriver. 

 

5. Udskrivning af løndata 
Systemet kan udskrive en oversigt for hver enkelt overenskomst. Der er ingen total udskrivning for hele 

arbejdspladsen. 

Du starter med at vælge hvilken overenskomst, du vil se/skrive ud. Du kan vælge den store udskrift med 

alle lønkomponenter (Udskriv alle Løndata) eller en mindre udskrift der kun indeholder medlemmernes 

lønsummer (Udskriv oversigt). Proceduren skal gentages for hver enkelt overenskomst, du vil vide noget 

om. 

Du kan vælge, om du vil sende udskriften direkte til printeren, eller vil have den frem på skærmen. 

Vælger du sendes udskriften ud til din standardprinter. 

Vælger du  får du listen frem på skærmen og kan scrolle dig gennem den.  
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Udskriv til pdf-fil: 

Når du har udskriften vist på skærmen, kan du gemme den som pdf-fil. 

I menulinjen klikker du på Eksterne data: 

 

 

 

Vælg derefter knappen PDF eller XPS 

      

Følg anvisninger på skærmen for at gemme PDF-filen. Vælg ”Udgiv” for at gemme som fil. 

 

B. Ændringer i tillæg, reguleringssatser m.v. 

 

OBS: Det gælder for alle opdateringer og ændringer, at du bør køre knappen   fra 

Startbilledet, når du har foretaget ændringerne. 

1. Ændring af navn på arbejdsplads 
Vælg Ret arbejdsplads i Startbilledet. Ret navnet og kør Opdater Medarbejdere.  

2. Ændring i reguleringssats 
Vælg knappen Ret grundsatsregulering i Startbilledet. Skriv den nye grundsats ind og vælg Gem. 

Ret evt. i medarbejdere og medarbejderes løndata, hvis der har været ændringer siden sidst, du 

opdaterede i systemet. 

Udskrivning af ændrede løndata: følg anvisningen i afsnit A5. 

3. Ændring i medarbejders trintillæg 
Hvis en medarbejder mister et tillæg: 

Slet tillægget under medarbejderen. Luk Løndata-billedet og åbn for det igen. Kontroller om 

trinoptællingen stadig ser korrekt ud. Højst sandsynligt skal der konsekvensrettes. 

Eksempel: 
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Hvis tillægget ”Særligt ansvarsområde” fjernes, skal Førtrin i tillægget ”1 års ansættelse ..” ændres fra 31 til 

30..   

4. Ændring i medarbejders kronetillæg 
Hvis et kronetillæg bortfalder slettes det blot i medarbejderens løndatabillede. Tilsvarende kan et nyt 

lægges ind ved at gå ned i bunden af listen over løntillæg, hvor der altid vil være en tom linje. Man kan også 

uden videre rette et kronetillægs-beløb i den linje, hvor det oprindelig blev indtastet. 

5. Ændring i medarbejders timetal 
Timetal ændres i medarbejderens Stamkort.  

6. Ændring af medarbejders overenskomst 
Overenskomst kan ændres i medarbejderens Stamkort. Der skal konsekvensrettes i grundløn og løntillæg. 

7. Ændring af områdetillæg 
Hvis et områdetillæg ændres, skal det ændres på hver enkelt medarbejders stamkort.  

8. Sletning af medarbejder 
En medarbejder slettes via medarbejderlisten. Vælg knappen Slet ud for medarbejderen.  

9. Ny medarbejder 
Der er ikke nogen ben i at indføje en ny medarbejder. Medarbejderen oprettes som beskrevet i afsnit A3 og 

A4. 
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C. Forslag til opdateringsprocedure 

 

Det er som regel vanskeligt at følge med i store og små forandringer på løn- og personalesiden og samtidig 

få dem lagt ind i systemet. De fleste vil nok vælge at opdatere på én gang, f.eks. når reguleringsprocenten 

ændrer sig. En måde at gøre det på er: 

- Rekvirerer lønoversigt fra kommunen 

- Skriv den nye reguleringsprocent ind i databasen 

- Kør knappen Opdater løndata 

- Udskriv Oversigt til printer 

- Sammenlign månedslønningerne på oversigten med kommunens lønoversigt.  

- Slet fratrådte fra databasen og skriv nyansatte ind 

- Flyt overenskomst, hvis nogle har fået anden overenskomst i perioden 

- Der hvor tallene i øvrigt stemmer overens er der ikke grund til at gøre mere.  

- Der hvor tallene ikke stemmer overens, sammenlignes personens løndata på skærmen med dem 

fra kommunens lønoversigt. Det er formentlig en forandring i personens løn- eller 

ansættelsesforhold, der har bevirket forskellen. Det vil typisk være: 

 Personen har opnået nye tillæg eller mistet tidligere tillæg 

 Ændring af arbejdstiden 

- Kør knappen Opdater Løndata, udskriv oversigten igen og sammenlign listerne. 


