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Lønoverførsel
Trio kan danne:
• faste undervisningstillæg og specialtillæg
• beskæftigelsesgrad/lønbrøk

Lønkoder
I menuen Grunddata | Basiskartotek | Lønkoder kan du tjekke, om dine lønkoder er tilpasset til dit
lønsystem.
KMD løn:

SD løn:

2

Grænser for uv-tillæg/overtid
Du skal selv sætte grænserne for UV-tillæg og overtid. Grænserne kan du indtaste i menuen Grunddata |
Institution | Stillinger under fanebladet Overtid/UV-tillæg.
OBS! Grænserne skal indtastes på ALLE de stillingsbetegnelser, de skal gælde for.

De lønkoder du kan udpege, svarer til dem, der er oprettet i Grunddata | Basiskartotek | Lønkoder.
Er du i tvivl om, hvilken lønkode du skal anvende, skal du kontakte dit lønkontor.

Afregning af løn
Når lønnen er dannet, kan du vælge, om du vil indsende oplysningerne:
1. Elektronisk eller
2. På papir (dvs. at du selv afleverer lønoplysningerne).
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Hvis du har valgt at sende elektronisk
(Menuen Grunddata | Institution | Lønopl.)
1. Markér, hvilket lønsystem du anvender
1

2. Indtast dit Brugernummer (4 tegn).
Anvender du Silkeborg løn, er det i stedet
”Institutionskode” (2 tegn)
3. Angiv, hvor du vil ”aflevere” dine løndata.
Din lønafd. eller it-afd. kan oplyse dig, hvad der
skal stå.

1

1

1

2
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Hvis du har valgt at sende manuelt/på papir
Ved manuel lønindberetning skal du sætte prik i ”Intet/Privatskole”.

Dannelse af månedsløn/faste tillæg
I menuen Afregninger | Posteringer | Dan posteringer skal du vælge ”Faste tillæg/Lønbrøk”.

Undervejs i løndannelsen kommer der nogle beskeder. Det er vigtigt, at du læser beskederne, inden du
klikker
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Trin 1
Nu ser du dette billede:
Sig ja til at tage en backup.

Trin 2
Du bliver nu guidet gennem processen vha. en Wizard. I venstre side af vinduet kan du se, hvor langt du er
kommet (grøn firkant).
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Trin 3
Afkryds de tillæg du ønsker at danne som faste tillæg.

I forbindelse med dannelsen af månedsløn/faste tillæg sker der følgende i menuen
Afregninger| Løntimetal ved start:
De aktuelle tal i Trio bliver
indsat i skemaet
”Løntimetal ved start”. Trio
skal bruge tallene senere i
forbindelse med dannelse af
årsopgørelsen.
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Trin 4
Vælg den eller de personer du vil danne løn for.

1.

Ønsker du kun at se bestemte stillingskategorier, kan du
klikke på knappen

2.

Du flytter en person fra venstre til højre side ved hjælp af piletasterne i midten. Du kan også
dobbeltklikke på den enkelte person.
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3.

Når de personer, du vil danne løn for, står i højre side, er du klar til at fortsætte.

4.

Klik på

Hvis du får nedenstående meddelelse, er det fordi, du ikke har udfyldt grænserne for Overtid/UV-tillæg i
Grunddata.
Eksempel:

Grænserne kan indtastes i menuen Grunddata | Institution | Stillinger, hvor du skal klikke på fanebladet
Overtid/UV-tillæg.
Husk at grænserne skal indtastes på ALLE de stillingsbetegnelser, de skal gælde for.

Trin 5
Nu ser du de personer, du har valgt. Har du for lidt/ for mange, kan du klikke på
fjerne/tilføje personer.

1

og

1
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Trin 6

Nu dannes lønnen for de valgte personer.
Lønnen bliver dannet på baggrund af de oplysninger, du har indtastet i Trio. Tallene bliver automatisk gemt
i tabellen Løntimetal ved start.

Trin 7

I fanebladet Faste tillæg ser du de tillæg, der er dannet. Hvis du vil se tillæggene for alle ansatte, skal du
klikke på knappen

og vælg ”Alle”:
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Vil du se lønbrøkerne, skal du i fanebladet ”Lønbrøk”.
Farvekode:
Grøn = klar til at blive sendt
Hvid = er sendt
Gul = mangelfuld
Grå = er udsat/skal ikke sendes.

Trin 8
Du har mulighed for at rette i, tilføje eller slette posteringer ved hjælp af funktionsknapperne nederst i
vinduet.

Trin 9
Når du har oprettet dine faste tillæg / lønbrøk og er tilfreds med resultatet, er du klar til at sende.

Vælg menupunktet Send til udbetaling. Skal du sende elektronisk vælger du Indsend elektronisk. Vil du selv
aflevere papiret med de dannede tillæg/lønbrøker, vælger du Indsend på papir.
Uanset om du vælger elektronisk eller på papir, er den næste procedure den samme.

Trin 10
Vælg Send til udbetaling:

- Indsend elektronisk – ”Faste tillæg/lønbrøk”
eller
- Indsend på papir – ”Faste tillæg/lønbrøk”.
Du får nu oplyst, hvor dine data bliver sendt til. Disse oplysninger kommer fra Grunddata | Institution |
Lønopl. (Sti til aflevering af data).
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Eksempel:

Hvis det er den rigtige sti, klikker du

, hvis ikke klik

og gå tilbage til og ret.

Er der slet ikke angivet en sti, får du flg. meddelelse:

Klik
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Nu laver Trio en transaktionsjournal, som er din dokumentation for de posteringer, der er dannet.
Klik

Nu ser du Transaktionsjournalen. Udskriv og/eller gem den!
Du har IKKE mulighed for senere at vende tilbage for at gemme/udskrive den.

Klik på
”Luk”.

Sæt flueben ved ”Ja”, når du har tjekket, udskrevet og/eller gemt transaktionsjournalen.

Klik
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Afregningen er nu gennemført. Klik på

Nu bliver dine posteringer hvide, og dags dato bliver indsat i kolonnen ”Indsendt”.
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