Ny virksomhed i lønsystemet (model 1 & 2)

Når der skal etableres en ny virksomhed i lønsystemet, er der en del oplysninger,
som skal være til stede, inden der kan flyttes lønmodtagere til denne.
Ofte betyder en ressortændring, at der skal flyttes lønmodtagere fra en virksomhed til en anden, eller at en eksisterende virksomhed, ønsker en organisationsændring, hvor der også skal flyttes lønmodtagere.
Alle lønmodtagerregister i lønsystemet er opsat med virksomhedens oplysninger
(betegnes som nøglefelter), hvilket betyder, at disse nøglefelter skal være etableret,
inden der kan foretages flytning af lønmodtagere i lønsystemet. Nogle af disse
nøglefelter oprettes under nummerstrukturen og betalingssystemerne, mens andre
alene oprettes i lønsystemet.
Nøglefelter i lønsystemet er følgende:





CVR nummer + Produktionsnummer (Pnr)
SE nummer
Gruppenummer
Delregnskab (8 cifre i SLS, hvor de første 5 cifre svarer til bogføringskredsen i Navision og de 3 sidste cifre svarer til delregnskabet i Navision)

Disse nøglefelter er en del af de oplysninger, som skal være etableret, inden virksomheden kan oprettes, og disse nøglefelter indgår derfor også i skemaet til oprettelse af en virksomhed i lønsystemet: Skema til oprettelse (virksomhed)
Udover at de delregnskaber, der skal anvendes til løn, skal oprettes under nummerstrukturen, skal de også oprettes direkte i lønsystemet: Skema til oprettelse (delregnskab)
Når virksomheden er etableret, skal det identificeres, hvilke lønmodtagere der
maskinelt skal flyttes fra anden/andre virksomheder til den nye virksomhed.
Ved den maskinelle flytning er det vigtigt, at lønmodtagerne entydigt kan identificeres. Det laveste niveau for identifikation af lønmodtageren er lønnummer:
LØNNR der består af cpr.nr og løbenummer i lønsystemet. Dog hvis lønmodtageren kan identificeres ud fra et højere niveau, fx delregnskab, segmentfelter eller
en kombination af disse, er der ikke grund til af anvende LØNNR.
Skema til flytning af lønmodtagere på personniveau: Skema til flytning: Medarbejdere
Skema til flytning af lønmodtagere på konteringsniveau: Skema til flytning: Kontering

