MODUL

Silkeborg Løn
FORDELE
Løsningen er et tilkøbsmodul
til Silkeborg Løn, der sikrer:

•
•

At den opsparede feriegodtgørelse automatisk følger den
enkelte medarbejder ved afdelingsskift
Mere præcise afdelingsregnskaber med supplerende 		
bogføring som efterregulering,
korrektion til afholdt ferie mm.

•

Bogføringen korrigeres automatisk, når der har været en
fejlregistrering af afdelingsskiftet

•

Frigjorte ressourcer i form af tid
sparet i forhold til manuelle 		
overførsler

Få bogført feriegodtgørelse
ved afdelingsskift
Alle lønansvarlige kender problemet

Kort før sommer flytter en medarbejder til en anden afdeling.
Forpligtigelsen til ferie med løn og dermed udgiften følger
med, men ikke den tilsvarende feriegodtgørelse.

Nu kan du med et nyt modul til Silkeborg Løn

Feriegodtgørelse ved afdelingsskift, slippe for at skulle
omkontere manuelt for at få udgiften placeret korrekt.

Slut med at betale for andres medarbejdere

Modulet automatiserer bogføringen af feriegodtgørelsen i
den situation, hvor en medarbejder flytter til en anden afdeling,
og hvor den nye afdeling i dag afholder alle omkostninger til
feriegodtgørelse.
Som sidegevinst får afdelingen også automatisk bogført de
ændringer, der efterfølgende kan komme til feriegodtgørelsen, uanset om dette skyldes en lønmæssig efterregulering
eller fordi der er foretaget ændringer til den afholdte ferie.

Ethvert medarbejderskift vil derfor være omkostningsneutralt
i forhold til feriegodtgørelsen, da medarbejderens nye afdeling
bliver godskrevet feriegodtgørelsen. Den afgivende afdeling
belastes altid for udgiften til feriegodtgørelse, uanset om medarbejderen fratræder eller skifter til en anden afdeling.
Og med modulet vil der ikke være forskel på, om en medarbejder flytter internt til en anden afdeling, eller om medarbejderen
fratræder – der sker altid en afregning af feriegodtgørelsen.

Kom i gang nu og høst fordelene straks

Gå i gang nu, selv om regnskabsåret er startet, og få omkonteret
den del af året, hvor modulet ikke har været i brug.

Vil du høre mere?
Hvis du vil høre mere om pris
og muligheden for en hurtig
implementering, så kontakt
din kundeansvarlige i
Silkeborg Data A/S.
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Modulet Feriegodtgørelse ved afdelingsskift er et
tilkøbsmodul til Silkeborg Løn.

Fleksible løn- og personaleløsninger

Silkeborg Data udvikler løsninger og rådgiver om administration af løn og medarbejdere i den offentlige sektor. Det har vi gjort i 50 år, og
i dag leverer vi løn til over 400.000 offentligt ansatte hver måned. Du finder vores kunder blandt 4 ud af 5 regioner og hver 3. kommune i
Danmark, samt en række virksomheder og institutioner. Vi er 200 medarbejdere med kontor i Aarhus og i Warszawa i Polen, og vi oplever
stor vækst. Siden 2015 har vi været en del af EG koncernen, der med cirka 1.900 medarbejdere er en af Skandinaviens største it-virksomheder med kontorer i Danmark, Sverige og Norge.

KONTAKT OS
Tlf: 72 20 77 00,
e-mail: kontakt@sd.dk
silkeborgdata.dk.
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