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Indledning
Dette bilag er en beskrivelse af Finansmodulet, som er en tillægsydelse til Visma Løn.
Forhold i Finansmodulet, herunder Priser, Service og Support, tekniske specifikationer (IT-løsning) eller øvrigt, som adskiller sig fra generelle forhold for Visma Løn, er nævnt eksplicit i dette bilag. Ved øvrige forhold
henvises til Aftalen.
Finansmodulet er en standardydelse med rammer og opsætning, der er ens for alle Kunder.
Adgangen til Finansmodulet sker via Visma Løn.
Medarbejdere med følgende brugeradgange i Visma Løn kan benytte Finansmodulet:
•

Fuld adgang

•

Fuld adgang ekskl. godkend

•

Læseadgang inkl. godkend

•

Læseadgang ekskl. godkend.

Indhold og funktionalitet
Finansmodulet vedligeholdes af Visma Enterprise og understøtter funktionalitet i Standardoverenskomst
mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), herunder:
•

Opdatering af lønrammer- og trin til bank- og IT-ansatte. Øvrige satser vedligeholdes af Kunden

•

FA statistik

•

FA feriekort til funktionærer

•

Overførsel af bogføring og nettoløn via bogføringscentraler

•

Timebank

•

6. ferieuge (overenskomstbestemte feriedage)

•

Særligt ferietillæg

•

Særlige rapporter

•

Fleksible pensionsgrundlag

•

Frekvensstyring af faste løndele

•

Særligt finanslayout til lønseddel.
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Medarbejderstruktur
Finansmodulet håndterer kun månedslønnede lønmodtagere.
Medarbejderne kan opdeles i følgende niveauer:
•

Aflønningsform
o

Bagudlønnede

o

Forudlønnede

o

Timelønnede.

•

Stillingskategori

•

Løngruppe.

Feriekort
Der leveres feriekort i format til Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Lønsedler
Der leveres lønseddel med finansrelateret layout, herunder saldofelter til:
•

Timebank

•

6. ferieuge

•

Ekstra ferietillæg

•

OK feriegrundlag

•

OK ferietillæg.

Afvikling af lønkørsler og overførsler fra lønsystemet
Lønsystemet afleverer efter Kundens ønske informationer om lønoverførsler mv. til pengeinstitutternes
bogføringscentraler og/eller Nets’ Overførsels- og Informationsservice, der forestår overførsel af nettoløn
til medarbejdernes konti samt beløbs- og informationsoverførsler til offentlige myndigheder og andre aftalte tredjeparter.

Service og support
Spørgsmål til funktionaliteten i Finansmodulet besvares af Visma Enterprises Kundecenter, jf. bilag 1.2 Ydelsesbeskrivelse – Service og Support.

Fakturering
Ydelsen faktureres særskilt med et årligt opdateringsabonnement, jf. bilag 5 – Priser.
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