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Når du i Trio skal skifte fra Silkeborg Data til KMD-løn, er der nogle arbejdsgange, du skal foretage:
1. Tilpasse dine lønoplysninger
2. Tilpasse dit stillingsregister
3. Indsætte grænser for overtid og UV-tillæg
4. Sætte de rette stillingsbetegnelser på medarbejderne
5. Tilpasse lønkoder.

1. Grunddata |Institution | Lønopl.

1

1
1

2

1

1

3

1

Sæt prik i ”KLP (KMD)
1

2

Indtast brugernummer
1

3

Sti til aflevering af data skal ændres. Den nye sti skal du have oplyst fra dit lønkontor eller kommunens itafdeling.
Tag stilling til: ”Elektronisk fravær”, ”Medarbejderdata via KMD Opus” og ”Engangsudbetalinger”:

Afslut ved at klikke på knappen ”Gem”.
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Nu bliver du præsenteret for følgende:

Vælg ”Ja”.
Som du kan se, er der sat flueben ved ”Stillinger”, ”Lønkoder” og ”Fraværskoder”. Det er standardtabeller,
som skal tilpasses til KMD.

Klik på knappen ”Ok”.
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Når Trio er færdig med at tilpasse standardtabellerne, kommer dette vindue, hvor du skal klikke på ”Ok”:

OBS!

2. Grunddata | Basiskartotek | Lønkoder | Fraværskoder
Nu er dine lønkoder blevet tilpasset til KMD-løn:
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Dine fraværskoder er også blevet tilpasset til KMD-løn:

3. Grunddata | Institution | Stillinger

Dine stillingsbetegnelser er nu blevet tilpasset til KMD-løn. KMDs stillingsbetegnelser har forrest
bogstaverne: KMD. De betegnelser, der har pink bogstaver, er stillingsbetegnelser, du aktuelt anvender.
Trio sletter ikke stillingsbetegnelser, der er i anvendelse. Derfor skal du gøre følgende:
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1. I menuen Grunddata | Personale | Personale skal du gå ALLE dine ansatte igennem, og sætte den
korrekte stillingsbetegnelse på.

2. Når du har skiftet alle dine stillingsbetegnelser til KMD, skal du efterfølgende i Grunddata | Institution |Stillinger klikke på ”Tilpas til institutionstype”. Nu vil alle de stillingsbetegnelser, du tidligere
har anvendt, forsvinde. De KMD-stillingsbetegnelser, du NU anvender, fremstår med pink bogstaver.
3. Alle stillingsbetegnelser fra KMD, som du anvender (pink bogstaver), skal du nu gennemgå med
hensyn til UV-tillæg og grænser for overtid. I menuen Grunddata | Institution | Stillinger, skal du
klikke på fanebladet: Overtid/UV-tillæg.
Tjek, om der står det rigtige. Ret/tilføj, hvis der er forkerte grænser/lønkoder.
Husk at gennemgå ALLE de stillingsbetegnelser, du anvender.

4. Husk at indsætte ekstra ciffer for hver medarbejder og evt. medarbejdernummer. Disse får du fra
dit lønkontor.
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