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1. Indledning 

Dette bilag er en beskrivelse af Visma Løn og ydelser, Visma Enterprise leverer i henhold til Kundens Visma 

Enterprise Aftale. 

 

For en mere udførlig beskrivelse af brugen af de enkelte ydelser, henvises til gældende brugervejledninger 

på Visma Enterprises kundeportal Visma Community. 

2. Visma Løn 

Visma Løn er en internetbaseret standardløsning med et antal parametre, der kan justeres i forhold til Kun-

dens ønsker og krav.  

2.1. Sikkerhed og teknik 

2.1.1. Login 

Login sker via Visma Enterprises login-modul. I login-modulet logger brugeren ind med brugernavn, kode-

ord samt engangspinkode, som tildeles ved hvert login. Brugernavn og kodeord skal opbevares utilgænge-

ligt for tredjepart. Login til lønsystemet er begrænset til de af Kunden udpegede brugere. 

 

En nærmere beskrivelse af krav til IT-løsningen fremgår af bilag 2 IT-løsningsbeskrivelse. 

2.2. Service og Support 
Visma Enterprises Service og Support vedrørende ydelserne er beskrevet i bilag 1.2 Ydelsesbeskrivelse – 

Service og Support. 

2.3. Konvertering af data fra eksisterende lønløsning 
Data fra Kundens eksisterende lønløsning kan konverteres til Visma Løn. Konvertering af data faktureres, jf. 

bilag 5 Priser. Konverteringen godkendes af Kunden, inden IT-løsningen tages i brug. 

2.4. Opdatering af Visma Løn 
Visma Enterprise sikrer sig, at ydelserne overholder gældende lovgivning hvad angår områder, der vedrører 

udbetaling af løn. Krav og ønsker til generel funktionalitet fra kunder og markedet opsamles løbende og 

indgår efter bearbejdning og prioritering i releases.  

Visma Enterprise informerer om releases via nyhedsmails og på Visma Community. I tilfælde hvor tilgænge-

ligheden påvirkes, informeres i god tid, jf. bilag 1.3 Ydelsesbeskrivelse - Drift. 
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3. Brugergrænseflade 

3.1. Online adgang 
Brugergrænsefladen er en internetbaseret adgang til databaserne hos Visma Enterprise. Der installeres in-

gen applikationer hos Kunden. Al datakommunikation med Visma Løn foregår via internettet.  

 

Der oprettes adgang til et aftalt antal brugere. Kunden kan løbende bestille adgang til flere brugere via 

Visma Community.  

 

Kundens data i Visma Løn er opdateret, når en lønkørsel mv. er afviklet og godkendt.  

4. Struktur og lønarter 

4.1. Firmastruktur 
Firmaopsætning omfatter beskrivelse af virksomhedsstruktur, generelle betingelser for lønbehandling, af-

lønningsformer, overførsel af data samt lønarter og satstabeller. 

 

Kunden får tildelt ét kundeforhold, hvortil der kan knyttes et antal arbejdsgivere (op til 999). 

4.2. Medarbejderstruktur 
Kundens lønmodtagere kan inddeles i grupper, der skal håndteres på en ensartet måde. Kunden kan såle-

des vedligeholde satser og andre generelle informationer i udvalgte tabeller, frem for at vedligeholde oplys-

ningerne for hver enkelt medarbejder. 

 

Medarbejderne kan opdeles i følgende niveauer: 

• Aflønningsform: 

o Bagudlønnede 

o Forudlønnede 

o Timelønnede 

o 14-dageslønnede. 

• Stillingskategori 

• Løngruppe. 

4.2.1. Lønnumre 

Medarbejdere identificeres ved hjælp af et selvvalgt lønnummer på op til 15 karakterer.  

4.2.2. Stamdata 

Stamdata for medarbejdere omfatter navn, adresse, afdeling, bankkonto og statistikkoder mv. En detaljeret 

oversigt over felter findes i vejledningen ’Decentral registrering’ på Visma Community. 



 

Visma - 23.08.2017 Side 5 / 9 
 

 

Kunden kan tilvælge ydelsen NemKonto opslag. Vælges ydelsen udbetaler Visma Løn altid løn til medarbej-

derens NemKonto og Kunden skal ikke registrere og vedligeholde oplysninger om registrerings- og konto-

nummer.  

 

Ydelsen faktureres efter gældende prisliste. 

4.2.3. eSkattekort og eIndkomst 

Visma Løn indhenter automatisk skattekort fra SKAT og indberetter automatisk til eIndkomst. 

 

For yderligere oplysninger henvises til vejledningen ’eSkattekort og eIndkomst’ på Visma Community. 

4.2.4. Lønarter og satssøgning 

Visma Løn indeholder et omfattende lønartskatalog. Lønarter kan tilknyttes den enkelte medarbejder eller 

grupper af medarbejdere. Tilsvarende kan satser/værdier placeres på én medarbejder eller grupper af med-

arbejdere. 

 

På relevante lønarter foretages optællinger af enheder/timer og beløb til brug for rapporter, statistikker, 

indberetninger og lignende. 

 

Lønartskataloget, indeholdende en beskrivelse af lønarterne, findes på Visma Community. 

5. Lønbehandling 

Lønbehandling igangsættes af Kunden, når registrering af data, ajourføringer, ændringer, indlæsning af 

data fra andre systemer mv. er udført. Selve lønbehandlingen foregår hos Visma Enterprise, og kan sættes i 

gang når som helst.  

 

Visma Løn giver følgende muligheder inden for selve lønbehandlingen: 

• Frit valg af kørselstidspunkter 

• Prøveberegninger på udvalgt medarbejder (fremtidig lønseddel) 

• Ubegrænset antal lønkørsler (herunder ekstra kørsler og omkørsler) 

• Efterregulering.  

5.1. Datostyring 
Hovedparten af transaktionerne er styret ved hjælp af datoer. Det giver en lang række fordele, f.eks. i for-

bindelse med registrering af data og historik. Datostyring er desuden en forudsætning for efterregulering, 

jf. pkt. 5.2. Data registreres for den periode, de skal gælde for. Det betyder, at data kan registreres både 

frem og tilbage i tiden.  
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5.2. Efterregulering 
Datostyringen i Visma Løn giver mulighed for at efterregulere allerede gennemførte lønberegninger i inde-

værende samt sidste år. 

 

Behovet for efterregulering kan f.eks. opstå, når der er udbetalt forkert løn for en eller flere medarbejdere 

på grund af manglende eller forkerte oplysninger eller ved ændringer i satser og overenskomster med tilba-

gevirkende kraft. 

5.3. Indlæsning af data 
Det er muligt at indlæse data i Visma Løn via en fil. For yderligere information henvises til vejledningen ’De-

central registrering’ på Visma Community. 

 

Derudover er det muligt at tilkøbe ydelsen Automatisk Import, hvor Kunden ved brug af en sikker FTP 

konto, kan automatisere processen med at uploade filer fra et andet system med relevante data til Visma 

Enterprises lønsystem Visma Løn. 

5.4. Lønkørsel 
Lønkørslen i Visma Løn er delt i tre trin, der hver især er med til at understøtte en række rutiner og kontrol-

ler i lønbehandlingen.  

1. Lønkørsel 

Kunden kan når som helst igangsætte lønkørslen og vælger hvilke lønmodtagere, der skal med i 

kørslen. Kunden vælger også, om lønkørslen skal afvikles med eller uden rapporter.  

 

Kunden har mulighed for at bestille en lønkørsel til afvikling om natten (ml. kl. 22 og 04).  

 

2. Godkendelse/afvisning af lønkørsel 

Kunden kan afvise én eller flere lønmodtagere fra lønkørslen. Afvises én eller flere lønmodtagere, 

kan der indberettes og køres løn igen. Når lønkørslen godkendes, dannes der rapporter og over-

førsler til SKAT, ATP, pensionsselskaber mv. 

 

3. Godkendelse af nettoløn overførsel 

Overførslen af nettoløn og pensionsoverførsler til pengeinstitutter godkendes særskilt, hvorefter 

overførslen sker i forhold til rettidig indbetalingsdag. 

5.5. Overførsler og indberetninger 
Visma Enterprise foretager følgende overførsler og indberetninger via Nets’ Overførsels- og Informations-

Service: 

• Nettoløn 

• Pensioner til pengeinstitutter og pensionsselskaber 

• A-skat og AM-bidrag 

• Feriegodtgørelse til Feriekonto 

• ATP-bidrag 
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• Præmier til gruppelivsordninger 

• DA-Barsel 

• DA/LO uddannelsesfonden. 

 

Derudover indberettes: 

• Oplysninger til eIndkomst 

• Statistikoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening/Danmarks Statistik 

• Indberetning til ACF 

• Oplysninger til Feriepengeinfo. 

6. Årsafslutning 

Det er muligt at købe rapporter i forbindelse med årsafslutning. Det drejer sig om følgende rapporter: 

• Kvitteringsliste e-indkomst år-til-dato  

• Årstotal pr. medarbejder. 

 

Priser fremgår af gældende prisliste. 

 

Der kan foretages et ubegrænset antal efterreguleringer og ekstra udbetalinger i samme kalenderår. Sker 

der udbetalinger i nyt år, vil dette ikke påvirke gammelt år men høre til nyt skatteår, grundet udbetalings-

tidspunktet. 

7. Efterbehandling 

En lønkørsel danner: 

• Uddata  

• Lønsedler 

• Overførsler/indberetninger 

• Rapporter. 
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7.1. Uddata  
I forbindelse med lønbehandlingen dannes rapporter og lønsedler til medarbejderne.   

 (se også pkt. 7.3 Rapporter nedenfor). 

 

Kunden kan vælge følgende forsendelsesmuligheder af lønsedler: 

• Overførsel til e-Boks 

• Forsendelse via postvæsenet til den enkelte lønmodtagers adresse. 

 

Visma Enterprise fakturerer for den valgte forsendelsesmulighed i henhold til bilag 5 – Priser.  

 

Kunden kan vælge at kombinere forsendelse af lønsedler til e-Boks med direkte forsendelse til lønmodta-

gers adresse. Det vil også være muligt selv at printe lønsedlen til den enkelte medarbejder i det foruddefi-

nerede format i Visma Løn.  

7.1.1. Ved overgang til e-Boks 

Når Kunden orienterer medarbejderne om fremtidig aflevering af lønsedler i e-Boks, kan det samtidig næv-

nes, at det er en betingelse for at læse den digitale lønseddel, at medarbejderens e-Boks er aktiveret. Ori-

enteringen kan også medvirke til at identificere eventuelle medarbejdere, der er fritaget for digital post.  

 

Dannede rapporter er tilgængelige i Visma Løn og kan printes lokalt hos Kunden.   

7.2. Lønsedler 
Visma Løn indeholder adskillige skabeloner for lønsedler til henholdsvis timelønnede, funktionærer og øv-

rige medarbejdergrupper. 

 

Skabelonerne er grundlæggende ens, dvs. de viser dokumentation af firma- og medarbejderoplysninger, 

resultatet fra lønbehandlingen, lønperiode og dispositionsdato. Den væsentligste forskel ligger i saldofel-

terne. Her kan vælges dokumentation af ferie og ferie-fridage i dage eller timer, og der er mulighed for at få 

vist udvalgte saldi, som f.eks. omsorgsdage, afspadsering, SH-opsparing, særlig opsparing og ekstra ferietil-

læg. 

 

Det er muligt at få eget firmalogo på lønsedler. Dette kan bestilles via Visma Community. 

 

7.3. Rapporter 
I Visma Løn dokumenteres lønkørsler gennem en række rapporter. Oversigt over henholdsvis obligatoriske 

og frivillige rapporter findes i systemets hjælpetekster.  

 

Nogle rapporter kan udlæses til videre behandling i kundens egne systemer. 

Det er også muligt at tilkøbe ydelsen Rapportmodul, som giver Kunden mulighed for at opsætte individuelle 

rapporter med data fra Visma Løn.  
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7.4. Elektronisk arkivering 
Alle rapporter og lønsedler arkiveres i Visma Løn i fem år, dog maks. i aftalens løbetid. 

 

Kundens historiske løndata i Visma Løn opbevares i indeværende år plus 5 år. 

 


