Ny versjon av infoeasy lønn og Altinn Monitor
Ny lønnsversjon er nå tilgjengelig på vår nedlastingsside. I denne har vi jobbet videre med en del forbedringer
og nye rapporter. Dette er en valgfri oppgradering av infoeasy lønn, men vi vil anbefale alle som har
problemstillinger knyttet til endringspunktet under om å oppgradere til denne versjonen.
Det vil som vanlig komme en ny ‘Årsavslutningsversjon’ i medio desember som bl.a. inneholder enda flere
forbedringer, rapporter og nødvendige ny skattetabeller. Dette blir en versjon som alle må installere.
Endringer og nyheter i versjonen som offentliggjøres i uke 42 vil bl.a. være:
(Vi har valgt å ta med nye punkter fra versjonen vi offentliggjorde i uke 24, da det viser seg at ikke alle
kundene våre oppgraderte til den versjonen.
Nyheter fra juni versjonen (versjon 3.14.2.235/ 3.15.2.235)



















Ny beskrivelse av menypunkt – Oversikt A-melding, erstatter Retur A-melding
Ny artsliste med A-meldingsinfo
Ny terminrapport til Excel
Nye firmaparametere for å sende inn på virksomhetsnr i firmaer med kun ett virksomhetsnummer
Mulig å legge inn en standard internavdeling i firmaopplysningene, som bl.a. benyttes på lønnsposter
som inneholder slettede internavdelinger
Muligheter for kun å sende inn korreksjonsdata til A-meldingen, f.eks. kun nye arbeidsforhold eller
korrigeringer av lønnsopplysninger, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på tidligere innsendte perioder
o Eget avkrysningsfelt for korreksjonskjøringer av A-melding
Strengere kontroll ved endring på arbeidsforhold (ordinære- og maritime-)
Bedre tester på internavdelinger som ikke finnes og utgåtte avdelinger
o Vises på kontrollisten for A-meldingen
o Ved generering av A-melding blir slettede overført til standard internavdeling
Strengere kontroll ved forsøk på endring av organisasjonsnr på internavdelinger
Bedre håndtering av A-meldinger som ikke blir sendt inn til Altinn, returbackup av
A-meldingen sletter den produserte filen slik at den ikke vises i oversikten av A-meldinger dersom den
ikke er hentet inn i AltinnMonitoren
Mulig å manuelt sette arbeidsforhold passive
Passivisering av arbeidsforhold med sluttdato satt for 2 måneder siden, samt bedre test på sluttdato
frem i tid
Mulig å kopiere et arbeidsforhold
Ved endring av ansattnummer, følger arbeidsforholdet med til nytt ansattnummer, men med gammel
arbeidsforholdsID
Permisjoner, kan nå bare opprette permisjoner på internavdelinger med arbeidsforhold
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Nyheter fra oktober versjonen (versjon 3.14.2.241/ 3.15.2.241)










Samling av alle A-meldingsrapporter under egen A-meldingsfane under Faste rapporter
Nye faste rapporter
o Månedsrapport A-melding
o Terminoppgave for A-melding
Nye menypunkter under A-melding for å hente og motta avstemmingsinformasjon fra Altinn. Denne
krever også oppgradering av AltinnMonitor
o Bestill avstemmingsinformasjon (A06)
o Hente avstemmingsinformasjon (A07)
Ved generering av A-melding får man opp en kvitteringsliste over antall arbeidsforhold og lønnslipper i
A-Meldingen.
Komprimering av registreringslisten
o Bl.a. mulig å komprimere den lik lønnsslipp
Korrigert ansatte med nettolønnsordning: SkattogavgiftsKode ble ikke skrevet korrekt i fil til A-Melding.
Ny integrasjon mot regnskapssystem, OnProperty (.xls)

Altinn Monitor





Ny versjon 2.4.1
Egen kolonne for A-MeldingsID
Kreves for å kunne sende inn A06- og hente inn A07-meldinger (Avstemmingsrapport)
For å få tilgang til å kunne sende inn A06 forespørsel må man sette opp dette i Altinn Monitoren,
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Logg på ny Altinn Monitor
Velg Administrasjon under Verktøy
i menylinjen
Kryss av for A06 a-melding
Legg opp katalogsti for A06 amelding (denne er den samme
som for A02 a-melding)
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