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Vejledning til fortegn i statistikker og
engangsløndele
Formålet med vejledningen
Formålet med denne vejledning er at skabe overblik over hvilke fortegn der bør være på forbrug fra saldi,
på baggrund af opgørelseskontoen opsætning.
Grundet tidligere fejl omkring fortegn, har der ved nogle kunder været sat en faktor på en opgørelseskonto
under brugersaldostyring. Denne skal nu muligvis fjernes.
Vejledningen vil gennemgå de forskellige opsætninger af opgørelseskonti, og hvilke fortegn der forventes
med denne opsætning. Vejledningen vil derfor også fremover kunne bruges som opslagsværk, hvis der
opstår spørgsmål omkring fortegn.

Opsætning af opgørelseskonti
I det følgende vil der blive benævnt 3 muligheder ift. opsætningen af opgørelseskonti.
Opsætningen af disse muligheder foregår på den enkelte opgørelseskonto.

”Lægge til”-konto / ”trække fra”-konto
Når der i de følgende afsnit refereres til, om timerne/dagene lægges til / trækkes fra saldoen er det
følgende indstilling der henvises til:

Opgøres i timer / dage
Når der i de følgende afsnit refereres til, om opgørelseskontoen er opgjort i timer eller dage, er det
følgende indstilling der henvises til:
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Visning i statistikker og engangsløndele
Når der i de følgende afsnit refereres til, om forbrug fra opgørelseskontoen skal vises i statistikker og
engangsløndele som enten timer eller dage, er det følgende indstilling der henvises til:

Opgørelseskonti hvor timerne/dagene lægges til saldoen
Konti opgjort i timer
Når en opgørelseskonto er opgjort i timer, skal den også være valgt med muligheden ”HR-Løn udtrækkes i”
i Timer. Det er ikke muligt i statistik til HR-Løn samt engangsløndele, at få vist saldo i dage, når
opgørelseskontoen er opgjort i timer.
Denne vil have positivt fortegn.

Konti opgjort i dage
Når en konto er opgjort i dage, har man muligheden for at få vist forbrug fra denne som enten timer eller
dage, i statistikker og engangsløndele.

Visning i timer
Når en konto opgjort i dage, hvor timerne lægges til, skal vises i statistikker og engangsløndele som timer,
vil disse fremkomme med et positivt fortegn.

Visning i dage
Når en konto opgjort i dage, hvor timerne lægges til, skal vises i statistikker og engangsløndele som dage, vil
disse fremkomme med et positivt fortegn.

Opgørelseskonti hvor timerne/dagene trækkes fra
saldoen
Konti opgjort i timer
Når en opgørelseskonto er opgjort i timer, skal den også være valgt med muligheden ”HR-Løn udtrækkes i”
i Timer. Det er ikke muligt i statistik til HR-Løn samt engangsløndele, at få vist saldo i dage, når
opgørelseskontoen er opgjort i timer.
Når denne konto er af typen, hvor timerne trækkes fra saldoen, vil denne have negativt fortegn.
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Konti opgjort i dage
Når en konto er opgjort i dage, har man muligheden for at få vist forbrug fra denne som enten timer eller
dage, i statistikker og engangsløndele.

Visning i timer
Når en konto opgjort i dage, hvor timerne trækkes fra saldoen, skal vises i statistikker og engangsløndele
som timer, vil disse fremkomme med et positivt fortegn.

Visning i dage
Når en konto opgjort i dage, hvor timerne trækkes fra saldoen, skal vises i statistikker og engangsløndele
som dage, vil disse fremkomme med et negativt fortegn.

Tabeloversigt
”Lægge til”- /
Opgøres i
”Trække fra” – konto timer/dage
Timer

”Lægge til” - konto

Dage
Timer

”Trække fra” - konto

Dage

Visning i timer/dage

Fortegn

Timer

+

Timer

+

Dage

+

Timer

-

Timer

+

Dage

-
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