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Institutionernes lønbogholderi håndteres i SLS eller andet system uden for Navision Stat. Lønposter sendes 

til Navision Stat, hvorfra de kontrolleres, overføres til kladde og bogføres, så regnskabet i Navision Stat 

derefter indeholder institutionens lønomkostninger.  

Kontrol af lønposter 

Lønposterne sendes automatisk til Navision Stat og placeres i en lønindbakke, hvorfra de skal overføres til 

kladde med henblik på bogføring.  

 Vælg Startside, Løngenerationer i Lønindbakken. Sti: 

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/SLS/Lønindbakke 

Her ses de lønposter der skal kontrolleres og efterfølgende bogføres. 
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For at sikre, at der ikke er fejl i lønposterne, inden de overføres til kladde, foretages indledningsvis en kontrol 

af posterne.  

 Luk vinduet med lønindbakken. 

 Klik på Søgefunktionen til højre for adressebaren i (Ctrl + F3). 

 Skriv Indlæs løn i søgefeltet og klik på det match der svarer til Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske 

aktiviteter/SLS. 

 Vælg Indlæs lønposteringer. 

Det skærmbillede der vises, anvendes til at indlæse overførte løndata til en kladde i Navision Stat. Udfyld 

som i billedet nedenfor. Når du har udfyldt det en gang husker Navision automatisk oplysningerne til næste 

gang: 

 

Modkontoen 987001 er en fejlkonto, hvorpå evt. difference posteres, såfremt summen af poster, der indlæses, 

ikke er 0. Evt. difference skal korrigeres ved senere overførsel fra lønsystem. 

 Vælg knappen OK. Lønposterne bliver herefter kontrolleret. En meddelelse som denne vises: 
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 Derefter vises nedenstående meddelelse: 

 

 Vælg ja til at udskrive loggen. Eksempel på en fejlmeddelelse vises: 

 

 

Tyrk på OK. Følgende skærmbillede vises:  



Side 4 af 16 

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT  

 

 

 Vælg informationstypen Fejl og klik på knappen Vis, eller udskriv. Der er mulighed for at 

udskrive filen til PDF som dokumentation for at vise fejlrapporten. I dette eksempel er vist PDF 

udskrift. 
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Fejlene vises ydermere i lønindbakkefejlloggen:   
/Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/SLS/Lønindbakkefejllog.  
Linjerne forsvinder fra denne log i takt med at du retter fejlene. Når du har rette fejlene skal du udføre 
kontrollen igen indtil der ikke er flere fejl i fejleloggen som du kan rette. 

Eksempler på fejl og rettelser: 

Segment 1 fejl 

 

Fejlen betyder at den indlæste dimensionsværdier i segment 1 (5) ikke findes i Navision Stat.  

Der findes ingen finanskonto 18115 

Den pågældende dimensionsværdi skal ”mappes” via en kontobro for at ”oversætte” dimensionsværdien så 

lønindlæsningen efterfølgende kan gennemføres. 

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/SLS 
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Via handlingsbåndet, Handlinger, Kontobro mapping  skal der foretages mapping til den allerede 

oprettede finanskonto

 

I feltet Fra kode indsættes nummer der er angivet i fejlen. I feltet Til Kode indsættes korrekt nummer.  
I dette tilfælde angives 01, da der ikke eksisterer en finanskonto der er oprettet med 181105  
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Dimensionsbro opsætningen eksisterer ikke 

 

 

Der er registreret lønposter på dimensionsaktivitetskode 92. Aktivitetskode 92 eksisterer ikke i Navision. 
Den pågældende dimensionsværdi skal ”mappes” via en dimensionsbro for at ”oversætte” 

dimensionsværdien så lønindlæsningen efterfølgende kan gennemføres. 

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/SLS 
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I feltet Fra Værdi indsættes den forkert værdi. I feltet Til Værdi indsættes den korrekte værdi 
 

 

Rettelse skal foretages for samtlige fejl. Når fejl er rettet kør kontrol igen.  

 
 
Finanskladde kan dannes 
 

Oprettelse af lønfinanskladdelinjer 

Når rettelser er foretaget for samtlige fejl skal der dannes kladdelinjer.  
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Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/SLS. 

 Vælg Indlæs lønposteringer. 

 Vælg Dan kladdelinier 

 

 

Bogføring af lønposter 
Nu da kladden er dannet – skal den afslutningsvis bogføres. 

 Vælg Startside, Finanskladder 

Lønposter er oprettede i kladden Løn 
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Placer markøren på linjen med kladdenavnet Løn - Lønposteringer 

 Vælg fra båndet START, gruppen Proces, knappen Rediger kladde  
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 Kontroller kladden inden bogføring.  

Vælg Kontroller eller Vis Bogføring 

 

Bogføringsfejl ved bogføring af lønkladde 
 

Der kan forekomme følgende fejl ved bogføring: 
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For begge fejl gælder at der er indsat tvungen aktivitetskode på finanskonto 181101. 

Den tvungne aktivitetskode skal slettes på finanskonto. Denne sletning må udelukkende fortages på 

finanskonti der vedrører lønbogføring. 

Sti: /Startside/Kontoplan – Rediger relevant Finanskonto, i dette eksempel 181101 

Vælg Naviger og klik på knappen Dimensioner 

Marker linjen AKTIVITET, tryk på slet. 

 

 

 



Side 14 af 16 

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT  

 

 

Kontroller kladden igen. Bogfør kladden hvis der ikke fremkommer flere fejl 

 Vælg båndet START i gruppen Proces knappen Bogfør (F9). 

 Klik Ja til at bogføre. 

 Vælg OK til dialogboksen, der bekræfter, at kladden er bogført.  

 Luk finanskladden. 
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Afstemning af bogførte SLS lønposter 

 
Rapporten SLS afstemning, bogførte poster 
 

Du kan se de bogførte lønposter og afstemme disse – f.eks. ved at køre rapporten SLS afstemning: 

 Klik igen på Søgefunktionen til højre for adressebaren (Ctrl + F3). 

 Skriv SLS afstem i søgefeltet og klik på SLS afstemning, bogførte poster  

Sti: /Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter/Poster 

 Indtast i feltet Løngeneration 201909, og vælg knappen Vis 
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NB! Viste rapporteksempel er fra testmiljøet Demostyrelsen

 

 Luk rapporten når du har dannet dig et overblik. 

 


