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Ændringer til løn og omkostningsfordeling
1.1

Sammenligningskolonne til fordeling af timer

1.1.1

Baggrund for ændring

Der er fra brugere modtaget ønske om en sammenligningskolonne til inputskemaet til timesatser i lønfordelingen.
1.1.2

Konkrete ændringer

I inputskemaerne til timer og forholdstal i lønfordelingen er der nu indsat en sammenligningskolonne. Sammenligningsversionen vil automatisk vælge sammenligningsversionen fra tabellen MBBVERSA, men det er muligt i ledeteksterne selv at
vælge hvilken version der skal sammenlignes med.

Herudover vil der nu blive vist faktiske timer i lukkede måneder, hvis der indlæses
timer fra Navision ressourcemodul og medarbejdere er mappet op i SBS.

1.2

Bogføringskladde

1.2.1

Baggrund for ændring

Der er fra brugere modtaget ønske om at kunne lave en bogføringskladde kun på
lønfordelingen og én kun på omkostningsfordelingen.
Herudover er der modtaget ønske om at det ikke er nødvendigt at bogføre lønfordelingen for at få den med i omkostningsfordelingen.
1.2.2

Konkrete ændringer

Det er nu muligt i ledeteksterne til skemaet ”Faktiske fordeling: Bogføringskladde
til Navision” at vælge mellem lønfordeling og omkostningsfordeling. Der er dog
ikke mulighed for at vælge begge fordelinger og lave én samlet bogføringskladde.
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Har man lavet en lønfordeling på regnskabsdata i SBS, fremgår den nu i omkostningsbasen og fanen ”Nøgle=Løn” i cyklus 1, 2 og 3, og kan bruges direkte til
omkostningsfordelingen uden at den behøver at blive bogført.

1.3

Fordelingsdimensioner til omkostningsfordeling

1.3.1

Baggrund for ændring

Der er fra brugere modtaget ønske om at man i omkostningsfordelingen kan
vælge flere fordelingsdimensioner til cyklus 1 og 2.
1.3.2

Konkrete ændringer

Det er nu muligt at have to fordelingsdimensioner i henholdsvis cyklus 1 og cyklus 2 i omkostningsfordelingen. Dette betyder at man f.eks. kan lave en kombination af sted og aktivitet. I dette eksempel vil SBS fordele alt hvad der ligger på den
angivne aktivitet på det angivne sted.

Vælger man at bruge to fordelingsdimensioner, vil inputskemaet til afsender- og
modtagerværdier nu vise begge dimensioner, og det vil være obligatorisk at udfylde begge dimensioner. Her skal man være særligt opmærksom på at # vil fungere som en reel dimension, og ikke bare en rest.
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Herudover, er det nu også muligt at vælge den samme modtagerdimension i både
cyklus 1 og cyklus 2.

1.4

Flere muligheder ved kopiering

1.4.1

Baggrund for ændring

Der er fra brugere modtaget ønske om at kunne kopiere de forskellige cyklusser i
omkostningsfordelingen uafhængigt af hinanden.
1.4.2

Konkrete ændringer

Det er nu muligt at kopiere opsætning og forholdstal i cyklus 0-3 i omkostningsfordelingen uafhængigt af hinanden, både til anden budgetversion og til versionen
REGNSKAB der bruges til fordeling af regnskabsposterne.
Herudover kan lønfordelingen også nu kopieres separat til versionen REGNSKAB.
Ved tryk på ’Kopiér data’ i skemaet ”Kopiering til fordeling af regnskabsposter”
fremkommer nu en pop-up hvor der ved hjælp af dropdown kan vælges kun at
kopiere opsætning eller både opsætning og forholdstal/timer i de forskellige cyklusser.
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Ved kopiering til anden budgetversion er der lavet et kopieringsark: ”Kopiering af
omk.fordelingsopsæt til anden version”. Ved tryk på ’Kopiér data’ fremkommer
samme pop-up som ovenstående, dog uden lønfordelingen. Denne skal kopieres
som vanligt i de to særskilte kopieringsskemaer.

1.5

Frigivelse af lønfordeling til institutionsbudget

1.5.1

Baggrund for ændring

Der er fra brugere modtaget ønske om at kunne se sin lønfordeling fra SBS i rapporter uden at skulle frigive den til institutionsbudgettet.
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1.5.2

Konkrete ændringer

Lønfordelingen fremgår nu i fanen ”Prognose med fordelinger” i rapporten
”Samlet prognose: Fordeling af regnskabsposter og budget” uden at den er frigivet til institutionsbudgettet.

1.6

Særskilt processkabelon

1.6.1

Baggrund for ændring

Da der med release 2020.12 nu kan laves løn- og omkostningsfordeling på både
budget og regnskab, og der i den forbindelse bl.a. er oprettet nye kopieringsskemaer og rapporter, er det blevet uoverskueligt hvilke skemaer der hører til hvad i
det almindelige økonomifunktionsflow.
1.6.2

Konkrete ændringer

Der er oprettet en ny processkabelon der kun indeholder skemaerne til løn- og
omkostningsfordeling, både på budget og regnskabstal.
Ønskes denne skabelon skubbet ud kontaktes SBS systemforvaltningen gennem
SAM serviceportal.
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Ændringer i lønmodul
2.1

Kopiering af LDV

2.1.1

Baggrund for ændring

Der er hidtil blevet vist både faktiske lønomkostninger og arter der ikke vises i justeringsarket ”SBS Justering Beløb & Årsværk” i kopieringen fra LDV. Dette har
givet en markering af at der er en difference, hvilket der reelt ikke har været.
2.1.2

Konkrete ændringer

Skemaet til kopiering af LDV til version vil nu kun indeholde de lønarter der er
lønfremskrivningsværdige og som kan genfindes i justeringsarket i lønmodulet
med både regnskabstal og fremskrivning.
Herudover vil visningen af de bogførte lønomkostninger kun kunne findes i enten
justeringsarket i lønmodulet eller inputskemaet i institutionsbudgettet.

2.2

Opdeling af beløb og årsværk

2.2.1

Baggrund for ændring

Der er fra brugere modtaget ønske om at gøre inputskemaet ”SBS justering beløb
& årsværk” smallere så det bliver mindre tungt at arbejde med.
2.2.2

Konkrete ændringer

Inputskemaet ”SBS justering beløb & årsværk” er nu blevet ændret, så der er én
fane til justeringer af beløb pr. medarbejder, og én fane til justeringer af årsværk
pr. medarbejder.
Fanen til justeringer af årsværk viser kun én linje pr. medarbejder, men fungerer
ellers som vanligt med justeringer i både indeværende år og BO-år.

