
 Side 1 af 8 

Brugervejledning – Ajourføringsregler   revideret d. 28/6-2017 

 

Ajourføringsregler    

 
I denne brugervejledning kan du læse om, hvilke automatiske ajourføringer 
der sker i lønsystemet. 
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1. Online ajourføring i SLS 

 

 

 

I SLS foretages der online ajourføring, både af de registreringer du foretager og de 
automatiske ajourføringer, som din registrering medfører.  

 

EKSEMPEL:  

Når du opretter en medarbejder i lønsystemet, så dannes fx ATP og skatteløndel 

automatisk. Disse automatiske ajourføringer, der betegnes som følgeajourføringer, 

kan du se, så snart du har ”Gemt” din registrering. 

  

 

Hvad betyder online? 

 

I forhold til SLS betyder online, at de oprettelser, ændringer, sletninger mv. som 
du foretager, umiddelbart ajourføres i databasen.  

 

At der også er online registervedligeholdelse betyder, at de transaktioner som 

systemet automatisk danner (i registervedligeholdelsesdelen af SLS) i forbindelse 

med de indrapporteringer der foretages – også ajourføres ”med det samme” 

(følgeajourføring).  

 
Du kan altså med det samme se både dine egne registreringer, og de følgeajour-
føringer, som automatisk er dannet. 
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Hvad ajourføres online?   
 

Der er en række oplysninger, der automatisk bliver dannet og (følge)ajourført i 
onlinedelen af SLS. Det er eksempelvis delløn-tæller og –nævner, 
stillingsbetegnelse og en række løndele.  

 

 
 
 
Hvilke løndele ajourføres online? 
 

Det er ikke alle løndele som SLS automatisk danner, der vil blive (følge)ajourført 
online. Det gælder nemlig kun de løndele der dannes i SLS’s 
registervedligeholdelsesdel.  

 

Løndele der dannes i beregningen, vil først kunne ses efter lønkørslen. 
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Du kan se mere på pkat-beskrivelsen i SLS-guiden: 
 

 
 

 

2. Ajourføringsregler - Ansættelsesforhold 

 

 
 

For de fleste datostyrede vinduer i Ansættelsesforhold, altså vinduer under 
”Grundoplysninger” og ”Løndele”, kan du her se hvilke generelle regler, der 
gælder for ajourføring:  
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Grundoplysninger 

 

Hovedreglen for ajourføring er, at ”Til og med” datoen opsættes med dato: 

31-12-9999, som er i kraft uden slutdato:  

 

 
 

 
Hvis du skal ændre fx trin på ovenstående register pr. 1/10-2013, så skal du 
udfylde denne dato i ”Fra” feltet. 

 

Når du har gemt din indrapportering, kan du derefter konstatere via 

”Listevinduet”, at der er kommet endnu en forekomst. Du kan også konstatere, at 

der automatisk er sat ”Til og med”-dato i den tidligere forekomst.  
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Grundoplysninger – Statistikoplysninger 

 

Hvis der er flere statistikforekomster på et register, og du har brug for at ændre på en 

forekomst tilbage i tiden, så skal du gøre følgende: 

 

 åbne forekomsten pr. den dato, som du ønsker at ændre fra - og ændre til og 

med datoen til 31129999 - samtidig med at du ændrer de ønskede 

statistikoplysninger. 
 
Denne indrapportering vil bevirke, at de efterfølgende forekomster slettes - og 
hvis der er ændringer på disse forekomster, der fortsat skal være i kraft, så må I 
taste disse linjer igen. 
 
EKSEMPEL: 

Du har en lønmodtager, som skal registreres med beskæftigelsesordning 124 pr. 1/9-

2013 – og registret ser sådan ud: 

 

 
 

 

Du åbner forekomsten pr. 1/7-2013 og indrapporterer 31-12-9999 i ”Til” dato. 

Dette bevirker at forekomsten pr. 1/10-2013 slettes automatisk. 

 

 
 

 

Derefter opretter du en ny forekomst pr. 1/9-2013 med de registreringer, som skal 

være gældende pr. denne dato. 

 

 
 

BEMÆRK: Der skal ikke registreres en DISCO-kode for ansatte i beskæftigelses-

ordninger. 
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Løbende løndele 

 

Hvis du skal ændre en forekomst på en løndel fx pr. 1/6-2013, hvor ”Til og 
med”-dato er = 31-12-9999, skal du: 

 vælge ”Ny” 

 foretage relevante registreringer 

 trykke ”Ctrl. S” for at gemme 

 

 
 

 

Derefter kan du via ”Listevinduet” konstatere, at der er kommet endnu en 

forekomst. Du kan også konstatere, at der automatisk er sat ”Til og med”-dato i 

den tidligere forekomst.  

 
 

 
 

 

VIGTIGT: 

Findes der flere forekomster (linjer), eksempelvis flere perioder med samme 
løndel, så er det kun den periode du vælger der ændres – dog under forudsætning 
af, at du ikke ændrer på periodens ”Til og med”-dato.  
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3. Ajourføringsregler - Masseindindrapportering 

 

 

I SLS findes der en række forskellige vinduer, som du kan bruge til at registrere 
flere oplysninger på forskellige medarbejdere samtidig.  

 

 
 

BEMÆRK: Du skal nøje overveje i hvilke situationer du vil bruge disse vinduer, 

idet ”kvittering” i form af et ajourført listevindue ikke vises, efter at du har gemt 

din indrapportering.  

Du kan naturligvis se de ajourførte oplysninger – men så skal du via vinduerne i 

Ansættelsesforhold.  

 

Dette kan du ikke via Masseindrapportering 

 

Du kan ikke via Masseindrapportering ændre på:  

 en allerede registreret engangsløndel  

 feriegodtgørelse ved afgang som allerede er registreret  

 feriegodtgørelse hvor Afgangsårsag (AKKO) allerede er registreret  

 løbende løndele med ”Fra” dato, der allerede er registreret  

 

Kursusafregning 

 

Dette vindue er specielt designet til Kursusgodtgørelse (AF-kontorer og AMU-
centre).  
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Særligt aflønnede 

 

I dette vindue kan du som hovedregel indrapportere alle de ”særlige” PKAT, hvor 
der ikke skal registreres en KL, f.eks. PKAT 080, 082, 780 og 782.  

 

Du kan ikke indrapportere andre løndele end engangsløndele.  

 

Kontering 

 

Du skal være opmærksom på, at når du ændrer i konteringsoplysningerne, så vil 
evt. allerede eksisterende værdier blive ”overskrevet” - og i de felter, hvor du ikke 
indrapporterer  værdier, vil felterne blive nulstillet. 

 

 

 

Du skal altså indrapportere den fulde ønskede kontostreng i vinduet ovenfor. 


