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Innlestur launaforsendna
Hægt er að lesa launaforsendur inn í launakerfið með því að skrá þær í exelskjal. Þannig er
hægt að skrá launaforsendur á marga starfsmenn í einu. Síðan er exelskjalið lesið inn í BEE
mynd Oracle launakerfis.
Valinn er valkosturinn Innlestur launaforsendna

Mynd 1.

1.

Innlestur launaforsendna aðalvalmynd

Smella á Línuna Innlestur launaforsendna og þá birtist þessi mynd.

Þegar skráningarmynd sem heitir Innlestur launaforsendna opnast þarf að byrja á
því að sækja skráningarform sem svo er skráð í með því að smella á „hér“

1.

Mynd 2.

Frá ráðningu til starfsloka

Innlestur launaforsendna skráningarform
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2.

Mynd 3.

Útlit exelskjalsins er eins og myndin hér fyrir neðan sýnir. Ekki má breyta röðun
dálkanna en fela má þá ef hagræði er af því.

Innskráning launaforsendna excelskjal

Í dálka A,B,C, annaðhvort D eða E, L og M þarf alltaf að fylla út í.
Í D dálk Einingar/Upphæð eru skráðar einingar eða upphæð til greiðslu.
Í E dálk Heildarupphæð er skráð upphæð sem innheimta á af starfsmanni. Þetta er eingöngu
notað með frádráttartegund.
Í dálkinn Launaliður skráist heiti launategundar eða frádráttar námkvæmlega eins stafsett og
birtist í skráningarmyndinni launaforsendur í launakerfinu.
Ef fleiri dálkar eru fylltir út gildir það sama, ritháttur þarf að vera sá sami og í
launaforsendum.

3.

Vista skal skjalið þegar búið er að fylla út í það en skráarheitið má ekki innhalda
íslensks stafi né heldur má hafa auðar línur í heit skjalsins

Mynd 4.
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FJÁRSÝSLA
RÍKISINS

4.

Síðan er skjalið sótt til innlestrar og dagsetning er síðasti dagur mánaðarins og
staðfesta eins og birtist í myndinni hér fyrir neðan.

Mynd 5.

Innlestur launaforsendna vali og staðfes

Þegar búið er að staðfesta keyrsluna þá opnast gluggin hér að neðan:

Mynd 6.

Launaforsendur keyrslunúmer

Gott er að afrita heiti bunkans til að líma inn í BEE mynd. Hann samanstendur af
notandanafni starfsmanns, ári, mánuði og dagsetningu auk raðnúmers í enda.

Frá ráðningu til starfsloka
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Skoða hvernig innlesturinn gekk
5.

Mynd 7.

Til að athuga hvernig innlesturinn á launaforsendunum í BEE gekk þarf að fara í
valið „Skýrslur og keyrslur“ og þar undir velja „Skoða keyrslur“

Bunkavalmynd skoða keyrslur

Það er líka hægt að skoða keyrslur með því að fara í valkostinn „Skoða“ fyrir ofan
Bunkamyndina og velja Keyrslur eins og sést í myndinn hér að neðan

Mynd 8.
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Bunkamynd skoða keyrslur
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6.

Það er sama hvora leiðina þið farið því í báðum tilvikum birtist mynd sem
heitir „Finna keyrslur“

1.

Mynd 9.

Finna keyrslur

Finna keyrslur myndin birtist eins og hér að ofan, til að leita er smellt á hnappinn
„Finna“ þá er leitað að keyrslu sem hefur verið framkvæmd á síðustu tveimur dögum.
Þá birtist myndin Keyrslur og nýjasta keyrslan er efst. Til að skoða hvort eitthvað var að er
smellt á hnappinn „Skoða atburðaskrá“ þá birtist mynd þar sem tilgreint er hvernig sendingin
gekk. Ef eitthvað var að þá er það tilgreint.

Mynd 10. Skoða keyrslur

Virkni hnappanna í myndinni Keyrslur:
Skoða upplýsingar:
upplýsingar um keyrsluna dagsetning sendingar o.fl.
Skoða úttak:
oftast tómt
Greining:
tilgreint hvernig vinnslan gekk.
Skoða atburðaskrá: þá birtist mynd þar sem tilgreinir með nánum upplýsingum 		
hvernig sendingin gekk.

Frá ráðningu til starfsloka
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Hér er mynd sem dæmi um innlestur launaforsendna sem misheppnaðist að senda í BEE.

Mynd 11. Skýrsla frá kerfinu um misheppnaða keyrslu
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Til að finna bunkann í BEE mynd og senda til launakerfis.
7.

Leitað er að bunkanum með því að fara í Forsenduskráning og velja „BEE mynd“

Mynd 12. Forsenduskráning BEE mynd

Þá opnast formið Bunkamynd. Nú þarf að setja kerfið í leitarham með því að ýta á „F11“
takkann

Mynd 13. Bunkamynd

Frá ráðningu til starfsloka
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Þá fer glugginn í leitarham og litast blár

Mynd 14. Bunkamynd í leitarhami

Þá er hægt að líma það heiti sem afritað var eftir að innlestrarkeyrslan var sett af stað og
setja leit af stað með því að ýta á „CTRL+F11”.
En ef það gleymdist að afrita heiti bunkans þá þarf að skrá inn í „Heiti bunka” notandanafn
þess sem skráði inn í bunkann og svo % merki á eftir, því nöfn bunka heita alltaf eftir
notandanafni þess sem skráir að við bættri dagsetningu og sérstöku raðnúmeri, þannig að
með því að setja % merki á eftir þá leitar Orri að öllum bunkum sem viðkomandi hefur skráð
og sent í BEE.
Þegar búið er að skrá notandanafnið og % merkið þá er ýtt á „CTRL+F11” og þá verður línan
aftur gul og nöfn bunka birtast í henni, örvatakkarnir á lyklaborðinu eru notaðir til að fletta
þar til við fáum upp þann bunka sem við erum að leita að.

1.

Mynd 15. Bunkamynd bunki fundinn
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8.

Þegar búið er að finna bunkann er hægt að skoða færslurnar með því að smella á
hnappinn „Bunkafærslur“.

Mynd 16. Bunkafærslur launategundir

Flett er á milli launategundanna með því að hafa bendilinn i reitnum Launateg og nota
örvatakkana á lyklaborðinu, þannig er hægt að fara yfir það sem skráð var á hverja
launategund.

Mynd 17. Bunkafærslur launategundir skoðaðar

Þegar búið er að skoða færslurnar er myndinni lokað með því að smella á x uppi í hægra
horninu og þá birtist bunkamyndin aftur.

Frá ráðningu til starfsloka
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1.
2.

3.

Mynd 18. Bunkamynd ómeðhöndlaður bunki

Áður en bunki er sendur til launakerfis þarf undir Stýringar bunka að haka við „Búa til nýja
færslu“ og eyða hakinu við aðgerðina „Bannað að bakka þegar búið er að reikna“. Þetta er
gert til þess að hægt sé að senda á starfsmann launategund þó réttilega sé búið að skrá á
hann samskonar launategund og að hægt sé að afturkalla allar launaforsendur í bunkanum
þó búið sé að prufureikna þær ef þær reynast rangar.
Þegar ofangreindu er lokið er smellt á hnappinn Keyrsla neðst til hægri þá kemur upp þessi
mynd hér að neðan. Nú er hægt að velja Flytja, Staðfesta eða Eyða þessum bunka. Mismunurinn á milli Flytja og Staðfesta er sá að ef valið er að Staðfesta (= villuprófa) og síðan
smellt á Keyra, fer bunkinn ekki yfir í launaforsendur heldur villuprófun sem er nauðsynlegt.
Rétt er að reyna ekki að nota aðgerðina Flytja fyrr en búið er að yfirfara og athuga hvort
bunkinn sé villulaus.

1.

2.

Mynd 19. Sýsla með bunka

Hér var valið að Staðfesta og keyra bunkann, en það þýðir að færslurnar í bunkanum fara
ekki yfir í launakerfið (launaforsendur starfsmanns) fyrr en við erum aftur búin að endurtaka
leitina að bunkanum, finna hann og opna. Þá birtist uppi hægra megin í Staða Bunka,
punktur við þá stöðu á bunkanum sem er niðurstaða keyrslunnar.
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Mynd 20. Bunki keyrður villulaus

Þarna sjáum við að bunki hefur verið keyrður villulaust í gegnum aðgerðina Staðfesta. Þá
getum við valið að flytja bunkann með því að smella á hnappinn Keyrsla og velja aðgerðina
Flytja og smella á hnappinn Keyra og flytjast þá launafærslur bunkans inn í launaforsendur
viðkomandi starfsmanns/manna.
Ef upp kemur villa á bunka þegar búið er að villuprófa (staðfesta) hann er hægt að skoða
villuna og laga í myndinni bunkalínur. Hún er opnuð með því að smella á hnappinn
Bunkafærslur.
Færslur launategundar sem eru með villu litast rauðar. Til að skoða villuna er smellt á
hnappinn Skilaboð. Í myndinni Skilaboð er hakað við Allt og til að leita að skilaboðum
vegna villunnar er smellt á Ctrl +F11.
Hægt er að sjá alla línuna með því að færa sig til hægri í línunni.
Það er oft hægt að laga það sem veldur villunum í bunkalínunum t.d. ef einingafjöldi er
rangur. Þegar búið er að því skal villuprófa (staðfesta) bunkann á ný og sannreyna að hann
sé orðinn villulaus.
Einnig er hægt að laga það sem er að í exelskjalinu og lesa það inn á ný þannig verður til nýr
bunki og ferlið hér á undan hefst á ný.

Frá ráðningu til starfsloka
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Dæmi um bunka með villu.

Mynd 21. Bunki keyrður með villu

Dæmi um útlit á bunkalínum með villu. Smellið á hnappinn „Skilaboð“ til að fá
texta sem lýsir villunni.

Mynd 22. Bunkalínur með villu

12

FJÁRSÝSLA
RÍKISINS

Dæmi um texta í skilaboðum vegna villu sem sést með því að velja hnappinn „Skilaboð“
Sjá mynd hér að neðan.

Mynd 23. Textaskilaboð villna

Dæmi um bunka sem búið er að flytja til launakerfis.

Mynd 24. Bunki fluttur til launakerfis
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