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Löneexport från MONITOR till löneprogram

Vad är export av löneunderlag? 

När man stämplar sin närvaro och frånvaro i MONITOR så skapas det 
lönearter för alla transaktioner. Som alternativ till att skriva ut listor med 
månadens transaktioner och sedan manuellt lägga in dessa i sitt 
löneprogram, så finns denna tilläggsfunktion för att skapa en fil med alla 
transaktioner som sedan går att importera i en mängd löneprogram. Då 
sparar man tid och slipper risken att något blir fel inmatat. 

I MONITOR skapas lönefiler som kan exporteras till ett antal erkända 
löneprogram. MONITOR stödjer export av löneunderlag till följande 
löneprogram: AGDA, Kontek, Hogia (Sverige och Finland), SPCS, Visma 600, 
SoftOneCarat Lön, HR+, Personec samt Huldt & Lillevik (Norge). Det som exporteras är 
MONITORs lönearter, vilket gör att frånvarokoderna kan namnges efter eget huvud, eftersom 
de inte exporteras. Till några löneprogram exporteras även schemadata eller kalenderdata. 

 

Anpassning 70 "Export av löneunderlag" behöver köpas för att få tillgång till denna funktion. 
Anpassningen innehåller exportfunktion till samtliga lönesystem ovan. I rutinen EDI-
kopplingar ska kopplingar läggas upp till önskat löneprogram för att exporten ska fungera. 
Observera att det kan behövas ett tillägg även i löneprogrammet för att det ska vara möjligt 
att importera en lönefil. Kontrollera det med er leverantör av löneprogram. 

 

 

Nedan följer lite mera detaljerad information om de vanligaste löneprogram som det finns 
stöd för i MONITOR. 
  

AGDA 

Till AGDA kan tre filer exporteras från MONITOR: närvaro, frånvaro och schema. Till AGDAs 
import behövs en .inl-fil som tillhandahålls av AGDAs konsulter. Tillsammans med AGDAs 
konsult kan man här titta närmare på vilket innehåll schemafilen ska ha.  

Kontek 

Till Kontek exporteras två filer: en med lönetransaktioner och en med schema för månadens 
dagar. All frånvaro hanteras i Kontek via frånvaroregler med fasta nummer. T.ex. ska 
lönearten för semester i MONITOR ha nummer 10 för att läsas in korrekt i Kontek. 

Hogia Lön Plus 

Till Hogia Lön Plus exporteras två filer; en med lönearter och en med schemainformation. 

Hogia Lön 

Till Hogia Lön exporteras en fil innehållande lönearter. 
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Visma 600 

Till Visma 600 exporteras en fil. Den innehåller båda lönearter och schemainformation. När 
Visma läser in filen så hanteras det som Lönekoder med deras terminologi. Alla lönekoder 
som ska kunna importeras måste först registreras i Visma och kopplas till en löneart. I 
normalfallet vill man "översätta" MONITORs löneart till samma nummer i Visma, men det går 
alltså att ha ett nummer i MONITOR och ett annat i Visma. 

Visma 300 

Till Visma 300 exporteras en fil som innehåller månadens lönearter. 

SoftOneCarat Lön 

Till SoftOne exporteras en fil. Den innehåller (med deras terminologi): Tidstransaktioner, 
Schematransaktioner och Schemadagar. 

Huldt & Lillevik (Norge) 

För våra norska kunder finns stöd för export till Huldt & Lillevik. Den exporten innehåller en fil 
med månadens lönearter. 

Hogia (Finland) 

För finska kunder finns det stöd för export till Hogia. Denna filexport fungerar på samma sätt 
som den svenska varianten kallad Hogia Lön. 
 
Vill du ha ytterligare information? Kontakta oss på 0650-766 00. 

 


