
Rejseafregning



Rejseafregning via SD´s løsninger

Nu understøtter SD alt vedrørende Rejseafregning via Appén MinLøn

• Kørsel

• Udlæg med traksudbetaling

• Diæter og Logi

https://eg.dk/offentlig-digitalisering/sd-lon/sd-minloen-app/
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https://eg.dk/offentlig-digitalisering/sd-lon/sd-minloen-app/


MinLøn Kørsel
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MinLøn Kørsel - Merudgiftsprincippet

Kort fortalt
Når en medarbejder indberetter kørsel mellem bopæl og et 
mødested i arbejdsregi, skal afstanden mellem bopæl og 
fast tjenestested fratrækkes, inden der kan ydes 
kørselsgodtgørelse.

Håndtering i dag
I dag skal medarbejder/godkender kende medarbejders 
afstand mellem bopæl og fast tjenestested og fratrække 
den manuelt ved at redigere km på indberetning.
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Bopæl Arbejde Mødested



MinLøn Kørsel - Merudgiftsprincippet 

Ny løsning
Medarbejder skal én gang indtaste bopæl og fast 
tjenestested i Indstillinger, og derefter fratrækkes afstand 
automatisk, når der køres til/fra ”bopæl” (inden for 200 m 
via GPS).
Det er synligt for medarbejder og godkender, hvad der er 
fratrukket og hvorfor – bl.a. med nyt ”Gennemse”-billede i 
appen. 
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MinLøn Kørsel - 60-dages-regel

Kort fortalt
Vælger arbejdsgiver at benytte skattefri kørselsgodtgørelse, 
skal det ske efter SKAT’s ”60-dages-regel”. 
Kun skattefrit fra bopæl til et givet mødested i 60 dage 
inden for de sidste 12 måneder + flere kringlede detaljer i 
reglen, fx ”afbrudt periode”.
Ikke mange medarbejdere rammes, men i princippet er alle 
medarbejdere omfattet af reglen.
Det er op til arbejdsgiver at sørge for korrekt angivelse af 
skatteforhold og dermed også optællingen/opgørelsen. 
(fx som dokumentation ved revision eller kontrol fra SKAT).

I dag
Hvis medarbejdere/arbejdsgiver tæller op på 60-dages-
regelen i dag, foregår det i Excel pr. medarbejder med 
optælling på hvert mødested.
Det sker desuden reaktivt ift. den indberettede 
kørselsregistrering (typisk må der tjekkes op og tilbageføres 
efterfølgende).
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MinLøn Udlæg – Lønarter

Lønart 502 - Kursusafgift

Lønart 512 - Flybillet

Lønart 513 – Hotel/Overnatning 

Lønart 505 – Indkøb af fødevarer 

Lønart 506 – Bro og færge med bil (m/moms)

Lønart 507 – Tog, bus, taxa, færge (u/moms) 

Lønart 508 – Forplejning, fx frokost til et møde, under rejse eller hotelophold

Lønart 509 – Øvrige mindre udlæg

Lønart 619 – Ophold i udlandet

Lønart 627 – Parkering (m/moms)

Lønart 629 – Parkering (u/moms)
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MinLøn Udlæg – Straksudbetaling

Hvis Kunden har ”straksudbetaling” vil alle udlægsregistreringer udbetales 
direkte til medarbejderen inden for 3 bankdage efter godkendelse af 
udlægsregistreringen.

Registrering undtages fra lønkørsel og udbetales via sd aconto-modulet 
til NemKonto – se illustration på næste slide.
I stedet for lønseddel fungerer en ny udlægsseddel (ala aconto-seddel) 
som dokumentation og sendes til e-boks og SD Arkiv.
Ved redigering af godkendt udlæg, kommer efterregulering i stedet på 
lønseddel som i den ”almindelige” udlægsflow (se rød pil i illustration).

Straksudbetaling er et tilkøb til MinLøn Udlæg (app)
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MinLøn Udlæg – Straksudbetaling



Medarbejder indtaster tjenesterejsens varighed, og app’en validerer SKATs 24-
timers regel, før indberetningen kan fortsætte

Medarbejder vælger destination (land), og app’en sætter korrekt udlandstakst 
(beløb) på registreringerne jf. gældende satsreguleringen i cirkulæret om 
tjenesterejseaftalen.

På baggrund af varighed og prædefinerede tidspunkter for måltider (kl. 8.00, 
12.00 og 18.00) beregner app’en et bud på fradrag for måltider, som 
medarbejder kan justere inden indberetning
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MinLøn Diæter og logi (app)

- Skærmbilledet er et designudkast



På baggrund af indtastet varighed, måltider (fradrag) og evt. privat logi (udokumenteret 
nattillæg), beregner app’en automatisk korrekte lønarter og indberetter samlet:

LA 908: Dagpenge (hele døgn)
LA 907: Timepenge (resttimer, pr. påbegyndt timer)
LA 912: Nattillæg (udokumenteret)
LA 826: Fradrag for måltider: Morgenmad
LA 827: Fradrag for måltider: Frokost/middag

Med de 3 apps, MinLøn Diæter og logi, MinLøn Kørsel og MinLøn Udlæg kan SD nu 
tilbyde en samlet mobil medarbejderløsning til rejseafregning i MinLøn App.
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MinLøn Diæter og logi (app)

- Skærmbilledet er et designudkast



SD Fraværspolitikker version 3 og
SD Fraværskalender



© EG A/S 2

Målet med fraværspolitikker 3 er:

At inkludere flere typer af fravær i Fraværspolitikker – f.eks. deltidsfravær

At gøre fraværspolitikker mere fleksibelt

At få en opdateret version af Fraværskalenderen, der indeholder de samme lønarter som 

Fraværspolitikker 3

Fraværspolitikker 3 – baggrund
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Med Fraværspolitikker 3 får du

Mulighed for at oprette fraværspolitikker der præcist afspejler jeres behov for opfølgning

Mulighed for at følge op på flere former for fravær

Fraværspolitikker 3 – værdi
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Med Fraværspolitikker 3 kan du

Oprette fraværspolitikker med 12 forskellige lønarter

Tilknytte fraværspolitikker til det niveau i organisationen du ønsker

Se fraværet i kalenderen – hvis den er tilkøbt

Fraværspolitikker 3 – indhold
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Følgende lønarter kan vælges-

(De nye lønarter er markeret med fed)

Alvorligt syge børn (772)

Arbejdsskade (590)

Hospitalsindlæggelse (771)

Barns sygedag (910)

Barns 2. sygedag (929)

Delvis arbejdsskade (524)

Delvis graviditetskomplikationer (527)

Delvis §56 sygdom (522)

Graviditetskomplikationer (780)

Nedsat tj. timer/delvis syg (526)

Sygdom/sygedage (790)

§56 sygdom (525)

Oprettelse af fraværspolitik
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Når du vil tilknytte fraværspolitikker til en 

afdeling eller en organisatorisk enhed, kan 

du se, hvilke lønarter, der indgår i politikken, 

hvis du klikker på ‘Vis’

Tilknyt Fraværspolitik
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I oversigten kan du få vist hvilke lønarter den enkelte Fraværspolitik indeholder

Hvis politikken indeholder flere lønarter end oversigten viser, ses det som tre 

prikker … Så kan du klikke og få åbnet en liste

Oversigt
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Fra oversigten over Fraværsbeskeder kan du klikke på ‘Vis’ og se hvilke dage og 

lønarter, der indgår i fraværet

Fraværsdetaljer
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Med Fraværskalenderen får du

Et godt og fleksibelt overblik på fraværet, som kan udgøre grundlaget i en opfølgningssamtale

Mulighed for at afgrænse kalenderen til kun at vise de lønarter, der er relevante for dig lige nu

I Fraværskalenderen vises fraværet både som lønartsnummer og lønartstekst

Kalenderen vises i PDF-format med mulighed for print

Du kan selv vælge hvilke lønarter

du vil have vist i fraværskalenderen

Fraværskalender
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Fraværskalender – side 1
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Sidste side i Fraværskalenderen er en opsummering af alt fravær fordelt pr. måned for den 

forespurgte periode – max 2 år

Fraværskalender – side 2 opsummering



SD Kontrol 
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SD Kontrol - Baggrund 

I dag anvendes lister fra SD arkiv i forhold til  kontroller og 
fejlrettelser

Arbejdsopgaven er tung og uoverskuelig, idet listerne ikke 
kan sagsbehandles digitalt, så i dag er et alternativ at printe 
lister, tilføje kommentarer og fordele til de rigtige personer i 
papirudgave

Konsekvensen er, at der bindes mange ressourcer i at finde 
rundt i SD arkiv med mange lister.

Samtidig er der også individuelle kontroller, hvor der også 
er efterspørgsel efter at digitalisere og fordele til rette 
”sagsbehandlere”
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Kontrol og opfølgning på lister
Proces med papirlister – som det sker pt.

Lister fra 

Silkeborg Data 

ankommer på 

papir

Listerne skilles ad og 

papirlister sendes rundt 

til kontrol blandt de 

relevante medarbejdere
Data kontrolleres og 

rettes eventuelt i 

systemerne, så lønnen 

bliver korrekt

Lederen kontrollerer 

på papirlisterne, at 

medarbejderne har  

behandlet deres sager



SD Kontrol - Digitaliseret proces  

SD skitserer i nærværende præsentation et produkt, hvor:
Fejl-, revisions- og kontrollister er digitaliserede

Fejl og kontroller kan fordeles og ”behandles” digitalt

Med behandling menes; sikre at fejl og kontroller bliver foretaget, og at de enkelte poster kun 
kan ses af de ”sagsbehandlere”, der må have adgang til dem

Ledere og sagsbehandlere via en oversigt over udtrukne, digitale lister kan få et overblik over, om 
kontroller og fejlrettelser er foretaget med mulighed for at påføre note til de enkelte poster.

Ledere og sagsbehandlere kan se, godkende, annullere godkendelse og påføre note for en eller 
flere poster i lister på tværs af kørsler

Data kan eksporteres til Excel
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Kontrol og opfølgning på lister
Digitaliseret proces  – med SD Kontrol

Via brugerrolle med 

rettigheder i SD 

Brugeradministration 

fordeles lister og 

posterne digitalt til 

kontrol blandt de 

relevante medarbejdere
Sagsbehandlere 

kontrollerer data, og data 

rettes eventuelt i 

systemerne, så lønnen 

bliver korrekt

Lederen kontrollerer 

via listeoversigt, om 

der er lister, der ikke er 

blevet behandlet, så 

der kan følges op.

Via SD Kontrol, 

kan man tilgå 

oversigt med 

lister med data 

til kontrol og 

opfølgning fra 

Silkeborg Data

Privilegier

Enheder

Lister



© EG A/S 6

Automatisk udtræk af prædefinerede lister til DB

Automatisk udtræk af prædefinerede lister til database

SY11601  Fejlliste ved ajourføring af personkartoteket
SY11701  Intern revisionsliste
SY11702  Ekstern revisionsliste
SY13001  Kontrol- og fejlliste lønberegning
SY34701  Kontrolmeddelelser fra personkartotek
SY34702  Kontrolmeddelelser fra personkartotek
SY5062  Kontrolliste indv. efterregulering
SY5064  Kontrolliste efterreg. tillægskartotek
SY5065  Kontrolliste efterreg. dec.særydelse
SY5067  Kontrolliste individuel omkontering
SY5101  Kontrolliste efterregulering
SY5151 Overenskomstmæssig efterregulering
SY5153 Individuel efterregulering
SY5154 Individuel efterregulering
SY91503  Kontrol- og fejlliste arbejdstidsplaner
SY91510  Refusion ved sygdom/barsel
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Løsningsskitse
Postoversigt - sagsbehandlerside med posterne fra kørsler af en liste
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SD Kontrol
Deling af lister, så kollegaer kan overtage ved fravær 



MinLøn Notifikationer (ledergodkendelse)
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Hver dag logger tusinder af ledere/godkenderbrugere ind og 
tjekker SDs systemer for afventende registreringer til godkendelse 
– og andre glemmer det, skal have hjælp eller får det ikke gjort i 
tide inden lønkørsel.

Samtidig er mobile brugere vant til at få målrettede relevante 
beskeder og påmindelser fra mails, sociale medier og andet – det 
er sådan vi bruger teknologien og navigerer i store mængder 
information i dag!

I 2018 gik SD derfor sammen med Frederiksberg, Aalborg, Esbjerg, 
Randers og Herning Kommuner samt Region Nordjylland om at 
udvikle notifikationer til den vigtigste funktionalitet for den 
vigtigste brugergruppe: ledergodkendelse

MinLøn Notifikationer (ledergodkendelse) frigives til idriftsættelse 
fra tirsdag den 8. oktober.

MinLøn Notifikationer - Baggrund
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Løsningen tildeles brugere i Brugeradministration, 
hvorved de får ikonet ”Notifikationer” på deres 
godkenderrolle i MinLøn App.

Ikonet ”Notifikationer” bruges til at lave indstillinger for, 
hvordan man vil modtage sine notifikationer fra MinLøn
App.

Via en step-by-step guide kan bruger selv på let og 
gennemskuelig vis indstille:

Hvilke afdelinger:
Vælg afdelinger/medarbejdere, der ønskes 
notifikationer for.

Hvilke tidspunkt (dagligt):
Vælg at modtage kl. 10 eller 14.

MinLøn Notifikationer – design
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Når indstilling er gemt, kan bruger modtage ”push-
notifikationer” (på mobilens start-/låse-skærm).

Notifikationer gælder alle typer registreringer: Kørsel, 
fravær og merarbejde samt MineValg.

Notifikationer modtages dagligt pr. afdeling med info 
om det antal registreringer, der afventer godkendelse 
på det givne tidspunkt.

En notifikation fungerer samtidig som et ”link” – tryk på 
notifikationen og hop direkte ind på godkenderbillede 
for afdelingen.

Modtager du ikke en notifikation, ved du, der ikke er 
noget til godkendelse, og du behøver ikke selv at tjekke 
dine afdelinger!

MinLøn Notifikationer- design



MinLøn Notifikationer - værdi

Alle ledere/godkenderbrugere i organisationen slipper for 
at tjekke, om der ligger registreringer til godkendelse for 
deres afdelinger/medarbejdere. De får info leveret – lige 
ved hånden!

Mere bekvemmelighed og færre bekymringer over den 
daglige eller ugentlige kontrol – særligt hos dem, der 
sjældent får, men ofte tjekker.

Øget oplevelse af flow i arbejdsprocessen – en 
notifikation også er et direkte linker til det, der skal 
godkendes.
(Spar besværet med at logge ind, vælge godkenderrolle, 
søge/finde afdelinger frem MinLøn Godkendelse mv.).

MinLøn Notifikationer (ledergodkendelse) danner 
grundlag for andre notifikationer og features – vi ønsker 
at udvikle produktet sammen med jer!
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MinLøn Notifikationer - forudsætninger

MinLøn Notifikationer (ledergodkendelse) er udviklet til iPhone (iOS) og Android, og kan anvendes på 
iPads/tablets, som understøtter disse mobile operativsystemer.

Løsningen sælges sammen med MinLøn App eller som tilkøb til løsningen.

Tilmelding sker pr. institution og med individuel brugeropsætning:

SD skal have oplyst, hvilke inst., der skal tilmeldes løsningen, samt dato for driftstart, og tilføjer 
herefter rettigheden (SDSMONOTIFIKATIONLEDERGODK) til Brugeradministration.

Herefter skal I selv give godkenderbrugerne rettigheden på de afdelinger, hvor de vil kunne 
modtage notifikationer (Fx tildele rettigheden til eksisterende godkenderrolle).

Til sidst skal den enkelte bruger lave egen opsætning efter behov via nyt ”Notifikationer”-ikon i 
MinLøn App (på godkenderrollen).
OBS: Bruger skal have behandlet alle afventende registreringer, når de har lavet deres individuelle 
opsætning. (fremgår også af brugervejledning)
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MinLøn Notifikationer - prismodel

Vi ønsker en enkel prismodel – en kundelicens til hele organisationen.

Prisen består af to elementer:

En engangspris på opstart og tilslutning af MinLøn Notifikationer 
(ledergodkendelse):  25.000 kr.

En årlig driftspris efter kundens størrelse (målt på antal ansatte):

Lille organisation (0-6.000 ansatte): 20.000 kr.
Mellem organisation (6.001-15.000): 40.000 kr.
Stor organisation (15.001 – ): 60.000 kr.
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MinLøn Notifikationer – eksempel 
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MinLøn Notifikationer - eksempel
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MinLøn Notifikationer - eksempel

© EG A/S 10



SD MinLøn Diæter og Logi
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MinLøn Diæter og logi er en ny mobil løsning til registrering af time- og 
dagpenge samt udokumenteret nattillæg

Udviklet i samarbejde med Region Nordjylland og med udgangspunkt i 
deres praksis for håndtering af rejseafregning

Funktionalitet: På baggrund af indtastet varighed, land, måltider (fradrag) 
og evt. privat logi, beregner app’en automatisk korrekte lønarter, takster og 
indberetter samlet.

Indberetning samler op til 5 lønarter:
908: Dagpenge/Rejsediæter (hele døgn)
907: Timepenge (resttimer, pr. påbegyndt timer)
912: Nattillæg (udokumenteret)
826: Morgenmad (fradrag for arbejdsgiverbetalte måltider)
827: Frokost/middag (fradrag for arbejdsgiverbetalte måltider)

MinLøn Udlæg - Baggrund
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Digitaliserer rejseafregningen – afskaffer de gamle papirblanketter

Decentraliserer indberetning – men også kontrollen af skatteregler:
Medarbejder kan ikke indberette mindre end 24 timers rejse
Medarbejder vælger land, og app’en sætter korrekt udlandstakst 
(beløb) på registreringerne jf. gældende satsreguleringen i cirkulæret 
om tjenesterejseaftalen.

Automatik og hjælp: App’en beregner et bud på antal fradrag for 
arbejdsgiverbetalte måltider (medarbejder kan selv korrigere)

Nu med beløbsoversigt i MinLøn App – få overblik over din 
rejsegodtgørelse allerede inden indberetning (se billede til højre)

Med de 3 apps, MinLøn Diæter og logi, MinLøn Kørsel og MinLøn Udlæg 
kan SD nu tilbyde en samlet mobil medarbejderløsning til rejseafregning i 
MinLøn App.

MinLøn Udlæg - Værdi



MinLøn Udlæg  - Forudsætninger

MinLøn Diæter og logi er udviklet til iPhone (iOS) og Android, og kan anvendes på iPads/tablets, som 
understøtter disse mobile operativsystemer.

Løsningen sælges sammen med MinLøn App eller som tilkøb til løsningen.

Opsætning for institutionen og tilmelding pr. afdeling:

SD skal have oplyst, hvilke inst., der skal tilmeldes løsningen, samt dato for driftstart.

Kunden skal vælge, om inst. skal sættes op til cirkulærets minimums-satser for time-/dagpenge (default) 
eller ønsker individuel opsætning af højere satser

Pt. beregnes bud på antal måltider efter rejsens varighed og tidspunkterne: kl. 8.00 (morgenmad), kl. 
12.00 (frokost), kl. 18.00 (aftensmad) = default modellen.
Ønskes individuel tilpasning af tidspunkter, kan det tilkøbes.

Tilmelding: Tildeling af rettigheder til MinLøn Diæter og logi sker pr. afdeling i Brugeradministration 
(Team Adgange).
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MinLøn Udlæg
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Motivation:
Mange medarbejdere afholder udlæg til p-billetter og 
andet, som skal godkendes og refunderes med flere led 
i processen.
Ofte er der ikke en stringent håndtering og arkivering 
af bilag, bilag forsvinder og konteres forkert

MinLøn Udlæg er et dedikeret og simpelt værktøj til 
indberetning af medarbejdernes udlæg.

MinLøn Udlæg digitaliserer og effektiviserer:
Medarbejders indberetning
Leders godkendelse
Udbetaling/refundering af udlæg 
Kontering i forhold til kontoplan

MinLøn Udlæg - Baggrund



MinLøn Udlæg – lønarter

Kunden kan vælge at udstille op til 10 udlægstyper (lønarter) i MinLøn Udlæg:

Lønart 502 - Kursusafgift

Lønart 505 – Indkøb af fødevarer 

Lønart 506 – Bro og færge med bil (m/moms)

Lønart 507 – Tog, bus, taxa, færge (u/moms) 

Lønart 508 – Forplejning, fx frokost til et møde, under rejse eller hotelophold

Lønart 509 – Øvrige mindre udlæg

Lønart 512 – Flybillet

Lønart 513 – Hotel/Overnatning 

Lønart 619 – Udgifter i udlandet

Lønart 627 – Parkering (m/moms)

Lønart 629 – Parkering (u/moms)
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Løsningen kobler sig til lønsystemet og jeres 
økonomistyringssystem via SD Bogholderi, hvor I selv 
konfigurerer de rette konti (ud fra lokal kontoplan) til 
udlægstyperne. 

Løsningen er udviklet, så udlæg fremgår af lønseddel
(mulighed for at ændre tekst på lønseddel via billede 
205).

Ved afvigende kontonummer, angives dette af leder i 
godkendelsesprocessen på SD Personaleweb
(nødvendigt at lederen har egen kontoplan at gå ud fra).

Lederen har via MinLøn Ledergodkendelse og SD 
Personaleweb adgang til at se, redigere og 
godkende/afvise medarbejderens udlægsindberetninger 
på vanlig vis – det nye her er at få forevist vedhæftede 
bilag.

MinLøn Udlæg – design
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MinLøn Udlæg digitaliserer og effektiviserer således en 
generel indberetningstype med større grad af 
selvbetjening

Løsningen cutter led i refusionsprocessen med mere 
automatisering for udvalgte udlægstyper

Udviklingsperspektiver: flere udlægstyper (dedikerede 
lønarter), som optræder hyppigt.

Har I medarbejdere, der rejser meget og har mange 
udlæg, er MinLøn Udlæg måske noget for jer.

Anbefaling: Tilkøb af MinLøn NemId (personer med 
ingen til begrænset brug af Medarbejdernet har en klar 
fordel af at kunne oprette sig selv som brugere vha. 
NemId og efterfølgende selv låse MinLøn App’en op, 
hvis de glemmer deres adgangskode) 

MinLøn Udlæg - værdi
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Tilkøb til MinLøn Udlæg – Straksudbetaling

Alle udlægsregistreringer udbetales direkte til medarbejderen inden for 
3 bankdage efter godkendelse

Bedst mulig service til medarbejderne 
ultrakort ventetid
gnidningsfrit refusionssystem

Udlæg undtages fra lønkørsel og udbetales i stedet via SD Aconto-
modulet til NemKonto – se flowdiagram på næste slide.

I stedet for lønseddel fungerer en ny udlægsseddel (ala aconto-seddel) 
som dokumentation og sendes til e-boks og SD Arkiv – pr. dag med 
godkendt udlæg

Ved redigering af godkendt udlæg, kommer efterregulering i stedet på 
lønseddel som i den ”almindelige” udlægsflow (se rød pil i illustration).

Tilkøb til MinLøn Udlæg 
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Flowdiagram – fra indberetning til udbetaling:

Inden for max 1,5 
måned (pga. 
særydelseperioder)

Inden for 3 
bankdage efter 
godkendelse!
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Opmærksomhedspunkter – ”dokumentation”

”Straksudbetaling” anvender SD Aconto-modulet, og vil derfor 
benytte sig af samme kvitteringer, der sendes med overskriften 
”Acontoseddel” til hhv. SD Arkiv og medarbejders e-boks.

Udlæg til straksudbetaling vil fremgå på Acontosedlen under 
teksten ”Udlæg” (se eksempel til højre)

”Straksudbetaling” vil på samme 
måde bruge teksten ”Aconto…” i 
snitfladerne med økonomisystem, 
Datawarehouse mv.

Udlæg tilstraksudbetaling vil 
således fremgå på samme 
måde som aconto-
udbetalinger i disse systemer.
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Opmærksomhedspunkter – ”afvigende afdeling”

Det er ikke muligt at bruge ”afvigende afdeling” på den enkelte 
udlægsregistrering, hvis udlægget skal straksudbetales.

I tilfælde af, at medarbejder vælger afvigende ”afvigende 
afdeling” (projektkontering), bliver medarbejder informeret i 
app’en og har muligheden for at forsætte uden 
straksudbetaling – dvs. at udlægget udbetales med lønkørslen 
som andre registreringer.

(Se eksempel til højre)
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Pris på MinLøn Udlæg Straksudbetaling som kommune/regionslicens

Etablering 5.000 kr. 

Antal månedslønnet Pris pr. måned

Small 0001-6.000 0,325 kr.

Medium 6.001-12.000 0,195 kr. 

Large 12.001- 0,13 kr. 



MinLøn Udlæg  - Forudsætninger

MinLøn Udlæg er udviklet til iPhone (iOS) og Android, og kan anvendes på iPads/tablets, som understøtter 
disse mobile operativsystemer.

Løsningen sælges sammen med MinLøn App eller som tilkøb, hvis medarbejderne i forvejen har MinLøn
App.

Tilmelding til MinLøn Udlæg sker pr. adeling:

SD skal have oplyst, hvilke afdelinger, der skal tilmeldes løsningen, samt dato for driftstart,  og tildeler 
herefter lønarter (627 og 629) samt rette adgange i Brugeradministration.
(En forudsætning er, at disse afdelinger er tilmeldt Medarbejdernet/MinLøn App).

Kunden konfigurer selv de nye lønarter til rette konti i SD Bogholderi ud fra egen kontoplan for korrekt 
kontering.

Nuværende brugere af MinLøn App vil herefter få ”Udlæg” som ikon i MinLøn hovedmenuen.

Nye brugere skal oprette pinkode til MinLøn App via Medarbejdernet under ”Mine indstillinger” (evt. 
gennem kommunens egen single sign-on (SSO) platform).

En nem alternativ løsning til helt nye brugere er NemId-login som tilkøb.
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Straksudbetaling (MinLøn Udlæg) er udviklet til iPhone (iOS) og Android, og kan anvendes på 
iPads/tablets, som understøtter disse mobile operativsystemer.

Løsningen sælges sammen med MinLøn Udlæg (MinLøn App) eller som tilkøb til løsningen.

Det er stadig muligt at beholde/købe basisløsningen.

Tilmelding sker pr. institution og vil automatisk gælde alle udlæg:

SD skal have oplyst, hvilke inst., der skal tilmeldes løsningen, samt dato for driftstart.

Herefter skal I ikke gøre mere – MinLøn Udlæg vil automatisk overgå fra basisløsning til 
straksubetaling på alle udlæg indberettet fra mobilerne

Den enkelte bruger skal ikke selv vælge eller se, om et udlæg indberettes som basis- eller 
straksudbetaling. Dette er overstyret af institutionens tilmelding.

Straksudbetaling - Forudsætninger
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