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1. Inngangur
Mannauðskerfi Oracle viðskiptalausna er hugbúnaður sem auðveldar
stjórnendum fyrirtækja og stofnana að halda utan um, viðhalda og koma
skipulagi á upplýsingar. Í kerfinu er haldið utan um upplýsingar um störf,
stöður,

skipulagseiningar,

starfsmenn

og

umsækjendur.

Oracle

viðskiptalausnir er þannig samhæfð heildarlausn í viðskiptahugbúnaði og er
fyrsta heildar upplýsingakerfið sem er algjörlega hannað og byggt upp með
tækni internetsins. Það þýðir í rauninni að það eina sem notandi þarf til að
komast í samband við kerfið er internet vafri. Kerfið keyrir á Oracle
gagnagrunni og samanstendur af fjölmörgum kerfishlutum þar á meðal
öflugu launa-

og

starfsmannakerfi,

áætlunarkerfi,

fjárhagsbókhaldi,

tímaskráningarkerfi, verkbókhaldi, innkaupakerfi og eignastýringarkerfi svo
dæmi séu tekin.
Þessi handbók fjallar sérstaklega um launakerfið og markmiðið með
handbókinni er tvíþætt:
Að hún nýtist sem kennsluefni í skipulögðum námskeiðum hjá Skýrrskólanum í starfsmanna- og launakerfinu.
Að hún nýtist sem notendahandbók með góðum notendaleiðbeiningum
og upplýsingum um virkni og möguleika kerfisins.
Skipta má efnisþáttum bókarinnar í fjóra þætti:
Nýskráningu starfsmanns og starfstengdra upplýsinga.
Mánaðarlega skráning á forsendum.
Niðurstöður launakeyrslu.
Uppflettingar og eftirlit.
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1.1

Kerfishlutar Oracle

Í grófum dráttum má skipta Oracle kerfinu í fjóra hluta; Fjárhagskerfi,
Mannauðskerfi,

Verkbókhald

og

Vörustýringu.

Kerfishlutarnir

tengjast

innbyrðis með venslum sem veita möguleika á að flytja gögn frá einum
kerfishluta til annars.

Mynd 1. Kerfishlutar Oracle.
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1.2

Námskeiðsmarkmið

Handbókin byggist upp af útskýringum og verkefnum sem miða að því að þú
kynnist Launakerfi Oracle og uppbyggingu þess. Að loknum lestri bókarinnar
ættir þú að kunna að:
Skrá ýmsar nauðsynlegar upplýsingar fyrir launaútreikning og skil, svo
sem upplýsingar um bankareikning, samning og launaflokk, stéttarfélag
og kostnaðarstað.
Skrá fastar og breytilegar launaforsendur, ýmist í skráningarmynd eða
bunka.
Nálgast ýmsar upplýsingar varðandi starfsmenn og laun.

1.3

Ritháttur handbóka

Handbækur kerfisins eru allar byggðar upp á sama hátt; fyrst er almenn
kynning á viðfangsefni hvers kafla, þá slóð að glugga og mynd af glugganum
sem verið er að útskýra með leiðbeiningartöflu fyrir neðan. Slóðin að glugga
sem á að vinna í er gefin upp á eftirfarandi sniði:

Flokkur

Undirflokkur

Gluggi. Slóðin er alltaf miðuð við aðalglugga kerfisins sem upphafspunkt. Þar
sem viðbótarupplýsingar eða athugasemdir eru til staðar eru þær gjarnan
merktar með ljósaperutákni

eða

klukku. Aftast í hverri handbók er að

finna myndaskrá með yfirliti yfir þær myndir sem eru í bókinni.
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1.4

Innskráning í Launakerfi Oracle

Þegar launafulltrúi skráir sig inn í kerfið fær hann upp valmynd sem tilheyrir
ábyrgðarsviðinu XXX HR Starfsmannahald, (sjá mynd 2). Þaðan kemst hann
inn í alla þá glugga sem snerta hans ábyrgðarsvið. Slóðirnar sem gefnar eru
upp hér í bókinni miða við þennan upphafspunkt. Uppröðun á gluggum er
miðuð við að styðja við verkferli launafulltrúa, en þar sem vinnubrögð og
verkefni geta verið misjöfn hjá mönnum er ágætt að nýta sér listann yfir Mest
notaðar aðgerðir fyrir þá glugga sem viðkomandi notar mest. Sjá nánari
upplýsingar um notkun á þessum lista í handbók um Grunnaðgerðir kerfisins.

Mynd 2. Aðalvalmyndagluggi launakerfis.

Þegar nýr starfsmaður er ráðinn þarf að skrá ýmsar grunnupplýsingar um
hann. Nýskráning starfsmanns er tekin fyrir í námsefninu sem fjallar um
ráðningarferilinn, en þar er ekki farið yfir skráningu launaforsendna. Því má
segja að þessi bók taki við af þeim hluta, en bækurnar skarast þó örlítið hvað
varðar skráningu á starfstengdum upplýsingum.
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1.5

Gildisdagsetningar

Afar mikilvægt er að launaafgreiðslufólk kynni sér vel hvernig kerfið vinnur
með gildisdagsetningar

. Rætt er um gildisdagsetningar í grunnbók og

víða í texta í handbók um ráðningarferil og launaskráningu en brýnt er að hafa
eftirfarandi atriði í huga;
Nýskráning gagna

Ef verið er að skrá einhverja færslu í fyrsta sinn gæti komið
fyrir að kerfið biðji um að velja Uppfæra eða Leiðrétting. Alltaf
skal velja Leiðrétting ef þetta er ný færsla.

Gera breytingu á

Ef verið er að breyta skráningu gagna skal velja Uppfæra ef

gögnum

vilji er til að halda inni breytingasögu en Leiðrétting ef fyrri
færslan var röng og engar upplýsingar um hana eiga að
geymast.

Að eyða gögnum

Þegar verið er að eyða færslum í starfsmanna- og
launakerfinu er hægt að velja um Lokadagsetning eða
Hreinsa. Sé hið fyrrnefna valið er sett lokadagsetning á
færsluna og sagan geymist. Sé hið síðarnefnda valið er
færslunni eytt og engin saga geymist um skráninguna.
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1.5.1 Gildisdagsetningar og launakerfið
Launakeyrsla er alltaf tímasett í lok hvers mánaðar, óháð því hvenær keyrslan
á sér raunverulega stað (t.d. gæti lokakeyrsla verið 27. janúar mánaðar en
gildisdagsetning launakeyrslu er samt sem áður 31. janúar). Því miðar
launakeyrslan alltaf við þær forsendur sem eru gildar síðasta dag
keyrslumánaðar.
Til að tryggja að launafulltrúi sjái forsendurnar eins og launakeyrslan - er
ágætis vinnuregla að staðsetja sig alltaf á lokadegi keyrslumánaðar þegar
verið er að fara yfir forsendur og athuga hvort allt sé í lagi.

1.5.2 Nánar um meðhöndlun dagsetninga
1) Launakeyrsla og dagsetningar
Launakeyrslan er alltaf dagsett síðasta dag mánaðar. Þetta þýðir að allar
forsendur og öll störf sem eiga að reiknast með, þurfa að vera til á þeim degi.
Launakeyrslan miðar við forsendur eins og þær standa í lok mánaðar.
Launakeyrslan skoðar ekki sögu innan mánaðar (t.d. launaflokkabreytingar
eða breytingar á starfshlutfalli).
Þegar um er að ræða fastar forsendur er hægt að skrá dags til fram í tímann
og fellir launakeyrslan forsenduna sjálfkrafa út á síðasta degi þess
launatímabils sem dags til er innan (t.d. dags til skráð 15.06 - þá fær
forsendan Gildisdagsetning til = 30.06). Þetta gerist eftir keyrslu.
2) Upphafs- og lokadagur starfs
Hefjist starf í miðjum mánuði sér launakerfið sjálft um að telja virka
daga frá upphafi starfs til loka mánaðar (eða til loka starfs ef einnig
innan í mánuði).
Hefjist starf í miðjum mánuði, en önnur dagsetning er skráð í dags frá,
er það sem skráð er í dags frá rétthærra.
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Dæmi: Starf er stofnað 13.01.2007 en í dags frá á einni forsendu
stendur 01.01.2007. Launakeyrslan reiknar heilan mánuð fyrir
viðkomandi forsendu.
Ljúki starfi í miðjum mánuði sér launakerfið um að telja virka daga frá
upphafi launatímabils (eða upphafi starfs ef einnig inni í sama mánuði)
til lokadags starfs).
Ljúki starfi í miðjum mánuði, en önnur dagsetning er skráð í dags til, er
það sem skráð er í dags til rétthærra.
Þegar um fastar forsendur, eins og t.d. fæðingarorlof, er að ræða er hægt að
skrá í dags frá og dags til ef forsendan á einungis að lifa í ákveðið tímabil.
Reglurnar sem um það gilda eru að einungis er litið á dags frá og dags til séu
þær dagsetningar innan mánaðar, að öðrum kosti er notaður fyrsti og/eða
síðasti dagur launatímabils (mánaðar).
Sé um afturvirkar leiðréttingar að ræða eru báðar dagsetningarnar teknar
gildar en ekki er hægt að skrá nema einn mánuð aftur í tíma í senn, þar sem
launakerfið getur ekki skipt einni forsendu upp í margar.

Þegar verið er að ráða starfsmann tekur fyrsta starfið hans gildi frá þeim
degi sem staða starfsmannsins breytist í Starfsmaður. Í umsóknarferli þarf að
gæta þess að þetta þarf að vera degi síðar en stöðu umsóknar er breytt í
Umsækjandi samþykkir tilboð. Dæmi: Staðan Umsækjandi samþykkir tilboð er
sett á 14.02.2007. Stöðu starfsmanns er breytt í Starfsmaður 15.02.2007.
Þann sama dag fær hann nýtt starf og launakerfið reiknar hlutfall af
mánaðarlaunum (ef viðkomandi er á mánaðarlaunum) miðað við þá virku daga
sem eru á milli 15.02 og 28.02.
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2 Skráning grunnupplýsinga (nafn og starf)
2.1

Einstaklingsupplýsingar

Grunnupplýsingar um starfsmenn skila sér úr ráðningarferlinu þar sem það er
notað, en oft þarf að bæta við ýmsum upplýsingum eftir að ráðning hefur verið
ákveðin

og

umsækjanda

breytt

í

starfsmann.

Þetta

er

gert

í

einstaklingsskráningarmyndinni. Þegar farið er inn í þessa mynd opnast fyrst
leitargluggi

Finna Einstakling. Þar er hægt að leita að einstaklingi eftir nafni,

kennitölu, starfsmannanúmeri eða númeri umsækjanda. Eftir að réttur aðili er
fundinn er hann kallaður upp og dagsetning skráð, eigi breytingin að taka gildi
í framtíðinni. Upplýsingarnar eru svo settar inn eftir þörfum. Hafi engar
upplýsingar skilað sér úr ráðningarferli þarf að skrá starfsmann frá grunni.
Grunnupplýsingar um starfsmann, þ.e. fullt nafn, kyn, kennitala og lögheimili
eru sóttar í Þjóðskrá við nýskráningu starfsmanns í launakerfið. Eftir stendur
að skrá þarf tegund starfsmanns (starfsmaður, umsækjandi, tengiliður o.s.frv.),
símanúmer, netfang í vinnu og aðrar nauðsynlegar upplýsingar. Sjá nánari
lýsingu á skráningu einstaklingsupplýsinga í handbók um ráðningarferilinn.

Að finna starfsmann
Fyrst opnast glugginn Finna einstakling. Hægt er að slá inn nafn,
starfsmannanúmer, númer umsækjanda eða kennitölu og smella á Finna.
Einnig er hægt að leita eftir hluta af nafni eða kennitölu. Sé sú leið farin þarf
að finna starfsmann í vallista, smella á Í lagi og síðan á Finna hnappinn. Í
dæminu sem tekið er hér á eftir er nafnið Bryndís skráð í nafnasvæðið og
þrýst á Finna hnappinn. Eftir það opnast listi með öllum í kerfinu sem heita
Bryndís. Rétta Bryndísin er valin í nafnalistanum og þrýst á Í lagi (Ok)
hnappinn.
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Persónu- og starfsupplýsingar

Einstaklingsskráning

Mynd 3. Breyta kerfisdagsetningu; já eða nei?

Fyrst þarf að taka ákvörðun um það hvort breyta á dagsetningu í kerfinu eftir
það opnast leitarglugginn (Finna einstakling). Veldu Nei sem þýðir það að þú
ert að vinna á raundagsetningu (dagurinn í dag).

Mynd 4. Finna glugginn; leitargluggi fyrir einstaklinga.

Mynd 5. Nafnalisti með öllum nöfnum í kerfinu sem byrja á Þórólfur.

Eftir að starfsmaðurinn er fundinn er kallaður fram Einstaklingsglugginn. Þar
birtast þær upplýsingar sem þegar hafa verið skráðar um einstaklinginn.
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Mynd 6. Einstaklingsglugginn.

Að nýskrá starfsmann
Hinn möguleikinn er að ekkert hafi verið skráð um einstaklinginn þ.e. hann hafi
ekki verið stofnaður í kerfinu ennþá. Þá þarf að smella á hnappinn Nýtt í Finna
glugganum og skrá kennitölu einstaklings. En áður en það er gert þarf að velja
dagsetningu. Smellt er á Já til að breyta dagsetningunni annars Nei ef
starfsmaðurinn á að vera stofnaður á deginum í dag. Hægt er að færa kerfið
fram og aftur í tímann.

Mynd 7. Velja stofndagsetningu fyrir nýja starfsmanninn.
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Mynd 8. Finna gluggi, smellt á Nýtt hnappinn þegar stofna/skrá á nýjan einstakling.

Athugaðu það vel að þegar leitarglugginn opnast þá ertu að taka ákvörðun
og velja á milli tveggja atriða:
Er ég að leita að einstaklingi sem búið er að skrá í kerfið, skrá
leitarorð í gluggann og þrýsta á Finna hnappinn.
Er ég að nýskrá einstakling, smella beint á Nýtt hnappinn til að opna
tóman skráningarglugga til að skrá.
Aðgerðir
Breyta

Nafn á reit/hnapp
gildisdagsetningu

í

Skýringar
Ef verið er að nýskrá, eða gera

fyrsta ráðningardag, ef við á

breytingar

á

persónu

þarf

að

staðsetja sig á réttri dagsetningu
áður en lengra er haldið.
Finna starfsmann

Nafn

Skrá inn leitarorð t.d. fyrstu stafina í
kennitölu þess sem verið er að leita

Kennitala

eftir eða fyrstu stafina í nafninu hans.
Tegund
Númer

EÐA
Skrá nýjan starfsmann

Nýtt

Skrá nýjan starfsmann.

Skrá starfsmann

Kennitala

Slá inn kennitölu og ýta á TAB-lykil,
við það sækir kerfið upplýsingar um
starfsmann í þjóðskrá.

Vista skráningu

Vistaðu með því að smella á Vista

Vista

13
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Aðgerðir

Nafn á reit/hnapp

Skýringar
hnappinn (eða Ctrl+S).

Mikilvægt er að gæta vel að gildisdagsetningu þegar verið er að nýskrá.
Fyrsti ráðningardagur stýrir bæði hvernig starfsaldur reiknast og hver fyrsti
dagur starfs er, en hið síðarnefnda hefur bein áhrif á hvernig laun hlutfallast í
fyrsta keyrslumánuði.

2.1.2 Skattkort
Skrá þarf skattkort fyrir hvern starfsmann sem skilar inn skattkorti og er sú
skráning ekki tengd einstökum störfum sem starfsmaðurinn kann að gegna.
Persónu- og starfsupplýsingar

Einstaklingsskráning

Skattkort

Fyrirframrofi, nýtir kortið mánuð fram í tímann. Síðasti
persónuafsláttur ársins nýtist í útborgun 1. desember.

Mynd 9. Skráningarmynd fyrir skattkort.

Ef smellt er á punktana þrjá (Ctrl+L) í valsvæðinu Tegund birtist eftirfarandi
vallisti, sjá Mynd 10. Vallisti fyrir mismunandi tegundir skattkorta.
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Mynd 10. Vallisti fyrir mismunandi tegundir skattkorta.

Velja þarf rétta tegund af skattkorti, um er að ræða skattkort annars vegar og
makakort hins vegar. Algengast er að færa inn hversu hátt hlutfall af
skattkortinu á að nýta, en einnig er hægt að skrá þá upphæð sem
einstaklingurinn á inni ef um ónýttan persónuafslátt er að ræða. Sú upphæð
kemur að fullu til nýtingar í næstu útborgun.
Fyrirframrofi persónuafsláttar er sýndur á myndinni hér að ofan, sjá Mynd 9,
ef hakað er í hann framfærist persónuafsláttur fyrirfram. Athugið að þessi
merking

stýrir

aðeins

framfærslu

persónufrádráttar

en

ekki

hvort

starfsmaðurinn er fyrirframgreiddur eða ekki, það er gert með mismunandi
launategundum.
Þegar upplýsingar um skattkort hafa verið skráðar og vistaðar birtist í neðri
hluta myndarinnar sú upphæð sem er heimil til nýtingar miðað við
yfirstandandi launatímabil. Kerfið heldur utan um inneign hvers starfsmanns í
sérstökum stofni og sér um að taka rétta upphæð af stofninum í hverri
launakeyrslu. Nýti starfsmaður ekki fullan frádrátt færist hann yfir í ónýttan
persónuafslátt til nýtingar í næstu keyrslu/m. Eftir að starfsmaður hefur verið í
launakeyrslu/m birtist einnig í neðri hluta myndar nýttur afsláttur, sem er það
sem þegar hefur verið nýtt í fyrri útborgunum. Nýtingin dreifist á störf
viðkomandi launþega í útreikningi en er tekin saman í eina tölu á launaseðli.
Hafi starfsmaður ekki nýtt allan heimilan afslátt birtist sú tala sem ónýttur
afsláttur, neðst í myndinni.
Nýttur, heimill og ónýttur persónuafsláttur í myndinni birtist alltaf miðað við
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yfirstandandi launatímabil. Til að skoða nýtingu og stöðu persónuafsláttar á
öðrum launatímabilum þarf að skrá í reitinn Útborgunartímabil efst í myndinni
(eða velja úr lista), smella svo á leita og staðan birtist þá hægra megin við
núverandi launatímabil. Athugaðu að í Samt. nýttur afsl. er talinn með afsláttur
sem nýttur er í prufukeyrslu ef hún er til fyrir yfirstandandi launatímabil.

Alltaf skal skrá geymslustað korts, sú skráning kemur t.d. að góðum notum sé
starfsmaður í starfi hjá fleiri en einni ríkisstofnun sem samnýta kortið.
Hægt er að prenta út kvittun þegar starfsmaður afhendir kortið eða fær það
afhent. Haka þarf í reitinn kvittun fyrir það skattkort sem verið er að taka á
móti/skrá út.
Kvittun fyrir móttöku (starfsmaður skilar inn korti). Ónýttur afsláttur er sá
afsláttur sem starfsmaður kemur með með sér ónýttan, þ.e. upphæð sem
skráð er í reitinn Ónýtt. afsl.
Kvittun fyrir útskráningu (starfsmaður sækir kort). Ónýttur afsláttur er sú
upphæð sem skráð er í reitinn Útskráð og starfsmaður tekur með sér til næsta
vinnuveitanda.
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Mynd 11. Kvittun fyrir afhendingu skattkorts.

Lokun

launatímabils.

Hægt

er

að

eyða

eða

breyta

skráningu

í

skattkortamynd fram að lokakeyrslu þess launatímabils sem kortið er skráð í.
Dæmi: Skattkort er nýskráð 15. febrúar 2007, lokakeyrsla launa er 25. febrúar
2007, eftir 25. febrúar er ekki hægt að eyða skráningunni og ekki hægt að
breyta upplýsingum nema í reitunum; Mán. til, Útskráð, Geymslust. og Aths.

Skráning á skattkorti
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Skrá tegund skattkorts

Tegund

Velja úr lista tegund skattkorts. Hægt að
skrá skattkort eða makakort.

Setja inn gildistíma

Mán. frá

Skrá þarf skattkortið frá og með því
launatímabili sem nýting hefst í. Alltaf
reiknað með fullum mánuði. Sé um
ónýttan afslátt að ræða færist hann í
svæðið Ónýtt.afsl.
Þessu svæði er ekki hægt að breyta eftir
að fyrsta launatímabili sem kortið er nýtt í
lokar.
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Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Skrá kennitölu maka ef um

Kt. maka

Þessi

makakort er að ræða.

kennitala

er

borin

saman

við

þjóðskrá og skráning er ekki leyfð ef
viðkomandi er ekki skráður þar sem maki
starfsmanns.

Skrá ónýttan afslátt, ef við á

Ónýtt.afsl

Skrá inn uppsafnaða upphæð.
Þessu svæði er ekki hægt að breyta eftir
að fyrsta launatímabili sem kortið er nýtt í
lokar.

Skrá prósentu

Prósenta

Hér skal skrá hlutfall persónuafsláttar eins
og hann kemur fram á skattkortinu.
Þessu svæði er ekki hægt að breyta eftir
að fyrsta launatímabili sem kortið er nýtt í
lokar.

Skrá hvort kortið sé nýtt

F.fr.

Haka þarf við framfærslurofa eigi kortið að

fyrirfram eða ekki

nýtast fyrirfram.
Þessu svæði er ekki hægt að breyta eftir
að fyrsta launatímabili sem kortið er nýtt í
lokar.

Skrá geymslustað

Geymslust.

Alltaf þarf að skrá hvar kortið er geymt.

Haka við kvittun ef prenta skal

Kvitt.

Þegar hakað hefur verið við þennan reit er

kvittun

til

að

afhenda

hægt að smella á hnappana Kvittun fyrir

starfsmanni

móttöku eða Kvittun fyrir útskráningu eftir
því sem við á. Kvittunina er svo hægt að
prenta út og afhenda starfsmanni.

Skrá athugasemd ef þurfa

Aths.

Frjálst textasvæði.

þykir
Vista skráningu

Vistaðu með því að smella á Vista

Vista

hnappinn (eða Ctrl+S).
Prenta út kvittun

Kvittun fyrir móttöku

Kvittun með ofanskráðum upplýsingum
prentuð út og afhend starfsmanni með
korti.

Loka glugga

F4

Gluggi lokast.
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Þegar starfsmaður hættir þarf að skila honum skattkortinu. Sú skráning tengist
í raun starfslokaferli, en verður þó tekin fyrir hér.

Skattkorti skilað
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Skrá lokadagsetningu

Gildir til

Síðasta tímabilið sem reiknað var/verður.
Þessu svæði er ekki hægt að breyta eftir
að yfirstandandi launatímabil lokar.

Skrá upphæð í Útskráð, ef við

Útskráð

Sé um einhvern ónýttan afslátt að ræða

á

eftir

síðustu

útborgun

viðkomandi

starfsmanns er sú upphæð skráð í þetta
svæði þegar kortinu er lokað (og skráð
aftan á skattkort).
Þessu svæði er ekki hægt að breyta eftir
að yfirstandandi launatímabil lokar.
Haka við kvittun ef prenta skal
kvittun

til

að

Kvitt.

Þegar hakað hefur verið við þennan reit er

afhenda

hægt að smella á hnappinn kvittun til að fá

starfsmanni

kvittun sem hægt er að prenta út og
afhenda starfsmanni.

Vista færslu

Prenta út kvittun

Færsla vistast.

Vista
Kvittun fyrir

Kvittun með ofanskráðum upplýsingum

útskráningu

prentuð út og afhend starfsmanni með
korti.

Loka glugga

Loka

Gluggi lokast.

Breyta nýttum persónuafslætti
Þegar skráð er á launategundina Staðgreiðsla leiðrétt vegna bakfærslu launa
eða endurgreiðslu persónuafsláttar þá þarf einnig að skrá í þessa mynd, sömu
upphæð með öfugu formerki, til þess að hækka eða lækka nýttan
persónuafslátt.
Athugið að lesa MJÖG VEL skýringatexta í myndinni þegar hún er notuð.
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Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Velja launatímabil

Launatímabil

Yfirleitt

er

skráð

á

yfirstandandi

launatímabil.
Skrá upphæð

Upphæð

Ef lækka þarf nýttan persónuafslátt við
bakfærslu launa á að skrá upphæð í
mínus.
Ef hækka þarf nýttan persónuafslátt við
endurgreiðslu á staðgreiðslu á að skrá
upphæð í plús (án formerkis).
Þessu svæði er ekki hægt að breyta eftir
að yfirstandandi launatímabil lokar.

Skrá athugasemd

Athugasemd

Gott er að skrá skýringu á því hvers vegna
verið er að breyta nýttum afslætti.

2.1.3 Séreignarsparnaður
Ef starfsmaður er með séreignarsparnað verður að reikna hann af öllum
launum þess starfsmanns, óháð því á hvaða stofnun launin reiknast.
Séreignarsparnaðarmyndin tengist því kennitölu eins og skattkort og
bankareikningur.
Í myndinni er skráð ein lína fyrir hvern samning, en eftir að vistað hefur verið
er sýnt á hvaða störf séreignarforsendurnar fara. Ef starfi er lokað lokast
séreignarsparnaðarforsendan með, ef nýtt starf er stofnað kemur sjálfkrafa
séreignarsparnaðarforsenda á það. Að öðrum kosti er sparnaðurinn stofnaður
í einu lagi fyrir öll störf og samningi lokað í einu lagi fyrir öll störf.
Launafulltrúum er ekki heimilt að eyða né breyta séreignarsparnaðarforsendu
(það er hægt miðlægt), en þeir geta endadagsett samninginn. Hægt er að skrá
sparnað fram í tíma, en ekki á tímabil sem þegar hafa verið keyrð.
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Persónu- og starfsupplýsingar

Einstaklingsskráning

Séreign

Mynd 12. Skráningarmynd fyrir séreignarsparnað.

Skrá séreignarsparnað
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Skrá sparnaðarleið

Sparnaðarleið

Listi yfir þær sparnaðarleiðir sem í boði
eru.

Skrá prósentu

Prósenta

Skrá prósentu.

Skrá reiknireglu

Reikniregla

Um er að ræða tvær reiknireglur: Öll laun
og Annað en dagvinnu. Hið síðarnefnda á
einkum við fyrir þá sem spara í opinbera
lífeyrissjóði (prósent af dagvinnu) en vilja
nýta allan mögulegan frádrátt til skatts.

Skrá geymslustað

Geymslustaður

Þar sem skráning séreignarsparnaðar
gildir fyrir allar þær stofnanir ríkisins er
starfsmaður vinnur hjá, þá er mikilvægt að
sjá hvar samningur er geymdur.

Vista færslu

eða

Vista

smella

á

Færsla vistast.

vista

hnapp

í

séreignarmynd.
Loka glugga

Loka glugga

Gluggi lokast.

Þegar starfsmaður skilar inn uppsögn á séreignarsparnaðarsamningi þarf að
endadagsetja allar færslur. Það er gert í einu lagi fyrir öll störf.
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Athuga þarf að lokadagurinn verður að vera síðasti dagur þess mánaðar
sem síðasta greiðsla í viðkomandi sjóð á sér stað. Ef lokadagur er settur á inni
í mánuði mun séreignarsparnaðurinn ekki reiknast með í þeim mánuði.

Endadagsetja séreignarsparnað
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Velja rétta sparnaðarleið

Skýringar
Setja bendil á þá sparnaðarleið sem á að
endadagsetja.

Athugið

þarf

að

rétt

gildisdagsetning sé valin.
Endadagsetja færslu.

Smella á Eyða hnapp í áhaldastiku.
Eyða

Velja Lokadagsetning
Vista skráningu

Loka glugga

Lokadagsetning
Vistaðu breytinguna.

Vista
Loka glugga

Gluggi lokast.

Eftir lokadaginn hverfur samningurinn úr myndinni en hægt er að sjá alla
endadagsetta samninga með því að smella á hnappinn Saga allra sjóða.
Hnappurinn Saga færslu sýnir þær breytingar sem gerðar hafa verið á færslu
sem valin er, ef einhverjar eru.
Hnappurinn Störf opnar mynd sem sýnir öll störf starfsmanns, einnig á öðrum
stofnunum.
2.1.4 Bankareikningur
Bankareikning þarf eingöngu að skrá einu sinni fyrir hvern starfsmann, óháð
fjölda starfa hjá ríkinu. Launþegum eru boðnir tveir möguleikar á móttöku
launaútborgunar: Annars vegar að laun verði lögð inn á bankareikning og hins
vegar að fá greitt með ávísun.
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Einstaklings- og starfsupplýsingar

Einstaklingsskráning

Annað

Bankareikningur

Mynd 13. Skráningargluggi fyrir upplýsingar um bankareikning.

Þegar bankanúmer höfuðbók og reikningsnúmer hafa verið skráð er send af
stað fyrirspurn til Reiknistofu bankanna um hvort viðkomandi bankareikningur
tilheyri kennitölu starfsmanns eða hvort kennitalan sé skráð sem prókúruhafi
reiknings. Sé starfmaður hvorki eigandi né prókúruhafi kemur villa sem kemur
í veg fyrir að hægt sé að skrá bankareikning.

Mynd 14. Skilaboðagluggi.

Bankareikningsmyndin geymir sögu og eigi að breyta upplýsingum en ekki
leiðrétta skal vista breytingarnar með Uppfæra. Gildisdagsetningar frá og til
birtast neðst í myndinni.

Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Velja

Greiðslufyrirkomulag

Sé valið Innlagt verða útborguð laun lögð

greiðslufyrirkomulag

inn á reikning, sé valið Ávísun er prentuð út
ávísun fyrir viðkomandi starfsmann.

Skrá afhendingarstað

Afhendingarstaður

Þetta er skylduskráningarsvæði ef
greiðslufyrirkomulagið er ávísun.
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Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Skrá bankanúmer

Banki

Velja rétt útibú úr lista.

Skrá höfuðbók

Hb

Velja rétta höfuðbók úr lista.

Skrá reikningsnúmer

Reikn.nr.

Skrá inn reikningsnúmer.

Vista skráningu

Vistaðu með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).
Loka glugga

Loka glugga

Gluggi lokast.
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2.2 Skráning á starfstengdum upplýsingum
Flestar upplýsingar varðandi launaútreikninga tengjast starfi starfsmannsins,
fyrir utan skattkort og bankareikning sem tengjast einstaklingnum.
2.2.1

Starfamynd

Fjöldinn allur af upplýsingum tengist starfi starfsmannsins, beint eða óbeint. Á
starfið eru skráðar upplýsingar um skipulagseiningu og starfsheiti, (stöðuheiti
ef þarf), stéttarfélag og lífeyrissjóð, samning og launaflokk sem fylgir starfinu
og hvort starfið eigi að vera með í launakeyrslu. Skráning á lífeyrissjóði og
samningi+launaflokki er háð því í hvaða stéttarfélagi viðkomandi starfsmaður
er í þessu starfi. Þá er nauðsynlegt að skrá upplýsingar um starfaflokkun, sem
er meðal annars notuð í Vinnustund. Upplýsingar um næsta yfirmann eru
einnig nauðsynlegar vegna samþykktarferla og aðgangsstýringa. Þá eru
skráðar upplýsingar um starfssamband og stöðuflokk í valvæði, en um það er
fjallað nánar í ráðningabókinni.
Aðrar upplýsingar sem tengjast starfi eru skráning á starfshlutfalli og
launaforsendum.
Einstaklings- og starfsupplýsingar

Einstaklingsskráning

Starf

Mynd 15. Skráningargluggi fyrir starf og upplýsingar tengdar því.
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Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Skrá skipulagseiningu

Skipulagseining

Velja úr lista þá skipulagseiningu sem
starfsmaður er ráðinn til. Best er að skrá
skammstöfun stofnunar beint inn í svæðið og
þrýsta síða á Tab-lykilinn, þá takmarkast
listinn við þína stofnun.

Skrá stéttarfélag

Stéttarfélag

Stéttafélag valið úr lista.

Skrá lífeyrissjóð

Lífeyrissjóður

Listi yfir lífeyrissjóði er háður því hvaða
stéttarfélag er valið.

Velja starfsheiti

Starfsheiti

Starfsheiti valið úr lista. Starfsheiti eru
auðkennd stofnun með skammstöfun
stofnunar. Best er að skrá skammstöfun
stofnunar beint inn í svæðið og þrýsta síðan á
Tab-lykilinn, þá takmarkast listinn við
starfsheiti stofnunnar.

Velja stöðuheiti (ef við á)

Stöðuheiti

Stöðuheiti valið úr vallista. Stöðuheiti þarf
einungis að skrá á þá starfsmenn sem hafa
hlutverk í samþykktarferlum tengdum
innkaupum.

Skrá samning og launaflokk

Samn. og launaf

Valinn viðeigandi samningur og launaflokkur.
Samningurinn er háður stéttarfélaginu sem
starfsmaður er skráður í.

Velja launakeyrslu

Keyrsla

Aðeins er um eina launakeyrslu að ræða, sem
er mánaðargreiðsla (til er launakeyrslan
Áramótabakfærsla en hún er eingöngu notuð
af Fjársýslunni).

Ekki þarf að skrá staðsetningu

Staðsetning

Velja staðsetningu skipulagseiningar af

hún kemur sjálfkrafa inn við

vallista. Ef ekkert er valið kemur athugasemd

vistun á glugganum

(þegar glugginn er vistaður) um það hvort vilji
sér til þess að staðsetning sé tengd við
skipulagseiningu, valið er Já.

Ekki þarf að skrá stöðu starfs

Staða

Starfið fær sjálfkrafa flokkunina Virkt starf og
er ekki þörf á að breyta því.

Skrá starfaflokkun
Vista skráningu

Starfaflokkun

Veldu viðeigandi starfaflokkun úr lista.
Vistið með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).
Velja næsta yfirmann

Flipinn

Yfirmaður

Yfirmaður viðkomandi starfsmanns er valinn
af starfsmannalista. Sá yfirmaður hefur

Nafn
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Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar
aðgang að upplýsingum um starfsmanninn í
sjálfsafgreiðslu stjórnenda.

Skrá upplýsingar í valsvæði

Skráðu upplýsingar í valsvæðið í glugganum
Valsvæði

Vista skráningu

(sjá nánari leiðbeiningar í kafla 2.2.3)
Vistið með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).
Tengja staðsetningu við

Skilaboðagluggi

Veldu Já.

skipulagseiningu.

2.2.2 Starfshlutfall
Starfshlutfall starfsmanns skal skrá um leið og starfsmaður er skráður á starf í
kerfinu. Launakerfi Oracle notar upplýsingar um starfshlutfall starfsmanns til
launaútreiknings (er notað fyrir einingar í mánaðarlaunaforsendum, sé ekkert
skráð þar) og því er mikilvægt að skráning í svæðið sé markviss.
Einstaklings- og starfsupplýsingar

Einstaklingsskráning

Starf

Starfshlutfall

Mynd 16. Skjámynd til að skrá starfshlutfall.
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Aðgerðir
Skrá starfshlutfall

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Gildi

Ef viðkomandi starfsmaður er í 100% starfi er
skráð 100, ef 50% þá 50. Ekki má skrá meira
en 100 í svæðið.

Skrá einingu

Eining

Hér er einungis hægt að velja um eitt gildi þ.e.
Starfshlutfall.

Vista skráningu

Vistið með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).

Mikilvægt er að hafa í huga að breytist starfshlutfall í miðjum mánuði
reiknar launakerfið aðeins með því hlutfalli sem gildir í lok mánaðar. Eigi að
skipta mánaðarlaununum upp þarf að búa til tvær forsendur og yfirskrifa
starfshlutfallið í annarri.

2.2.3 Starfssamband / valsvæði
Í starfamyndinni er valsvæði

þar sem annarsvegar eru skráðar

upplýsingar um starfssamband starfsmanns og hinsvegar stöðuflokk á starfi
starfsmannsins.
Einstaklings- og starfsupplýsingar

Einstaklingsskráning

Starf

Valsvæði

Mynd 17. Valsvæði til að skrá starfssamband og stöðuflokk starfs.
Aðgerðir

Nafn á

Skýringar

reit/hnapp
Skrá starfssamband

Starfssamband

Velja úr vallista viðeigandi starfssamband
starfsmanns.
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Skrá ástæðu

Ástæða

Velja viðeigandi ástæðu starfssambands úr vallista.
Ef vallisti er ekki til staðar kemur gildið: Frekari
skráning ekki möguleg sjálfkrafa.

Skrá stöðuflokk

Stöðuflokkur

Velja viðeigandi stöðuflokk úr vallista.

Staðfesta skráningu

OK

Smella á OK hnappinn til að staðfesta skráningu
(Ctrl+O)

Vista skráningu

Smella á Vista hnappinn (Ctrl+S).

Vista

2.2.4 Yfirmenn
Þegar verið er að skrá starf starfsmanns er mikilvægt að haka við í kerfinu að
viðkomandi sé stjórnandi (einstaklingur með mannaforráð). Ástæðan er
tvíþætt, annarsvegar vegna þess að sumir vallistar í kerfinu birta einungis
yfirmenn og hinsvegar er ástæðan sú að aðgangsmál í kerfinu byggja m.a. á
yfirmönnum.
Einstaklings- og starfsupplýsingar

Einstaklingsskráning

Starf

Ýmislegt flipinn

Mynd 18. Svæði til að skrá starfsmann sem yfirmann.
Aðgerðir

Nafn á reit/hnapp

Skýringar

Tilgreina ef um

Ýmislegt flipinn

Ef viðkomandi starfsmaður er stjórnandi með

stjórnanda er að ræða

Stjórnandi hakreitur

mannaforráð, þá þarf að haka við Stjórnandi
hakreitinn undir Ýmislegt flipanum.

2.2.5 Starfsaldur
Sérstök skjámynd heldur utan um dagsetningar fyrir orlofsrétt, veikindarétt og
þrepareglur. Myndin sýnir starfsaldur í hverju starfi fyrir sig sem og
heildarstarfsaldur hjá stofnun. Sé starfsmaður stofnaður í Oracle en ekki nýr í
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starfi þarf að skrá starfsaldur við upphafsskráningu, en eftir það sér kerfið
sjálft um að reikna út starfsaldur frá þeim degi sem starf verður virkt, en
talning liggur niðri sé starfið í stöðunni Óvirkt starf.
Hægt er að skrá starfsaldur sem meta skal til veikinda (orlofs og þreps ef
starfsaldursreglur gilda þar) frá öðrum ríkisstofnunum og sveitarfélögum og
sjálfseignarstofnunum.
Útreiknuð svæði eru Starfsaldur til veikinda, sem er einnig notað í Vinnustund
til að halda utan um veikindarétt, Starfsaldur/lífaldur til launaþreps sem er
notað til að raða í þrep í launaútreikningum og Starfsaldur/lífaldur til orlofs sem
er notað til að reikna út orlofsprósentu í launaútreikningum.
Ath. að í myndinni geta birst mismunandi reitir eftir því í hvaða stéttarfélag
starfsmaðurinn er skráður.
Persónu- og starfsupplýsingar

Starf

Annað

Starfsaldur

Mynd 19. Starfsaldursmynd.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Skrá starfstíma við

Starfstími við

Mismunur á upphafsdegi skráningar

upphafsskráningu, ef þarf

upphafsskráningu

starfsmanns í Oracle og fyrsta degi í starfi
hjá viðkomandi stofnun.

Skrá starfsaldur á öðrum

Starfsaldur á öðrum

Skrá starfsaldur á öðrum ríkisstofnunum, ef

ríkisstofnununum

ríkisstofnunum

þarf.
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Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Skrá starfsaldur hjá

Starfsaldur hjá

Skrá starfsaldur hjá sveitarfélögunum og

sveitarfélögunum og

sveitarfélögunum og

sjálfseignarstofnunum, ef þarf.

sjálfseignarstofnunum

sjálfseignarstofnunum

Vista skráningu

Vistaðu með því að smella á Vista

Vista

hnappinn (eða Ctrl+S).
Loka glugga

Loka glugga

Gluggi lokast.

3 Launaforsendur
Fjölmargar fastar forsendur koma sjálfkrafa á starfsmanninn eftir að skráningu
starfstengdra upplýsinga lýkur. Dæmi um forsendur sem allir launþegar fá eru
staðgreiðsla, tryggingargjald og útborguð laun. Slíkar forsendur eru ekki
sýnilegar í ábyrgðarsviðum launafulltrúa. Aðrar forsendur fylgja skráningu á
stéttarfélagi og lífeyrissjóði starfsmanns (félagsgjöld, lífeyrissjóður, sjóðir).
Þær launategundir sem erfast ekki sjálfkrafa inn á starfsmanninn þarf að skrá
sérstaklega. Við nýráðningu, eða þegar starfsmaður fer í nýtt starf, þarf fyrst
og fremst að skrá föst mánaðarlaun og aðrar fastar greiðslur/frádrátt.
Breytilegar forsendur gætu verið skráðar við nýráðningu en auk þess eru þær
skráðar mánaðarlega eða eftir þörfum. Þekkja má fastar forsendur á því að
þær eru merktar sem Föst forsenda í skráningarmyndinni en breytilegar
forsendur eru merktar sem Breytileg forsenda .
Í þessum kafla er lýst skráningu fastra og breytilegra forsendna í
forsenduskráningarmyndinni,

en

því

til

viðbótar

er

hægt

að

skrá

tímavinnuforsendur í bunkaskráningu, sjá kafla 4.
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Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Launaforsendur

Mynd 20. Gluggi til að skrá og skoða launaforsendur.

Ef skrá þarf launaforsendu sem er í eðli sínu föst á starfsmann í eitt skipti
sem breytilega forsendu, t.d. vegna leiðréttinga, þá er það hægt með því að
haka í reitinn Eingreiðsla. Ef það er gert dettur forsendan út í næstu útborgun,
að lokinni keyrslu. Athuga þarf að haka þarf við Eingreiðsluhakreitinn áður en
forsendan er vistuð.

3.1

Fastar tekjuforsendur

Skrá þarf fastar tekjutegundir fyrir hvern starfmann í launaforsendumynd.
Skráning á tekjuforsendum er ávallt mjög keimlík. Með hverri tekjutegund
fylgja eftirfarandi skráningarsvæði (hnappurinn Forsendugildi):
1) Einingar: Skráður fjöldi tíma, nema um mánaðarlaunaforsendu sé að
ræða. Föst mánaðarlaun sækja ávallt í skráð starfshlutfall en þó má
yfirskrifa starfshlutfallið með því að skrá í einingar.
2) Samningur: Að öllu jöfnu er þetta svæði grátt og launategundin sækir
alltaf í samninginn sem skráður er á starfinu. Í ákveðnum tilfellum er
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hins vegar búið að festa niður samning annan en þann sem þegar er á
starfinu eða samningssvæðið er opið fyrir skráningu.
3) Launaflokkur: Allar launategundir sækja í þann launaflokk sem
skráður er á starfinu en sé eitthvað skráð á forsenduna sjálfa er það
rétthærra og yfirskrifar launaflokkinn á starfinu.
4) Þrep: Þrep eru að jafnaði reiknuð út samkvæmt þrepareglum og lífeða starfsaldri starfsmanns. Þó er hægt að festa niður þrep með því
að yfirskrifa það á forsendunni.
5) Dags frá: Notað til að stýra tímabilaútreikningi. Skráning á
forsendunni sjálfri yfirskrifar ætíð aðrar dagsetningar.
6) Dags til: Notað til að stýra tímabilaútreikningi. Skráning á forsendunni
sjálfri yfirskrifar ætíð aðrar dagsetningar. Sjá nánari útskýringar á
meðhöndlun dagsetninga hér að neðan.
7) Mínus: Með öllum tekjutegundum fylgir rofi til að stilla hvort upphæðin
er neikvæð eða ekki og er sá möguleiki einkum hugsaður fyrir
leiðréttingar. Sjálfgefið er að upphæðin sé jákvæð (rofinn er á Nei).
8) Orlofsrofi: Búið er að setja sjálfgefið gildi á orlofsrofa fyrir hverja
launategund en það má yfirskrifa á forsendunni sé þörf á.
Auk þessa eru skilgreind nokkur svæði sem taka við ýmsum upplýsingum úr
keyrslu og birta að henni lokinni (reiknaður einingafjöldi, taxti sem birtir sam-lflþrep og upphæð sem sýnir taxtaupphæð). Heildarupphæð er alltaf skilað í Pay
Value.
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Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Launaforsendur

Hnappurinn

Forsendugildi

Mynd 21. Skráningargluggi fyrir forsendugildi.

Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Búa til nýja línu í

Annað hvort smella á græna krossinn efst í

skráningarmyndinni

vinstra horninu eða fara neðst í listann
(smella með músinni í neðstu línuna og ýta
á ör niður), þá opnast ný lína með gulum
reit.

Velja launategund

Nafn launategundar

Velja launategund úr lista, t.d. mánaðarlaun.

Skrá frekari upplýsingar

Forsendugildi

Gluggi opnast.

Skrá starfshlutfall

Einingar

Notað til að hlutfalla upphæð mánaðarlauna
samkvæmt taxta.

Skrá upphafsdagsetningu

Dags frá

Hægt að nota ef ekki á að greiða fullan
mánuð.
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Aðgerðir
Skrá lokadagsetningu

Nafn á reit / hnapp
Dags til

Skýringar
Notað ef um afturvirka leiðréttingu er að
ræða, eða fella á fasta launaforsendu úr
gildi.

Stilla +/- rofa, ef þarf

Mínus

Velja Já ef upphæðin á að vera mínustala.
Sjálfgefið er Nei.

Stilla orlofsrofa, ef þarf

Orlofsrofi

Orlofsrofinn ræður því hvort launategundin
tekur með sér orlof eða ekki.

Vista skráningu

Vista með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).
Loka glugga

Loka glugga

Gluggi lokast.

Viðvörun kemur þegar skráðar eru einingar á mánaðarlaun (launategund
111) ef verið er að yfirskrifa skráð starfshlutfall

eða ef starfshlutfall hefur ekki

verið skráð.

Mynd 22. Skilaboðagluggi.

Mikilvægt er að hafa í huga að fyrirframgreidd mánaðarlaun eru bókuð á
aðra launategund en mánaðarlaun og kemur hún þá í stað forsendunnar
mánaðarlaun, en ekki er um að ræða rofa á mánaðarlaunategund eins og
áður var. Þessi launaforsenda virkar að öllu leyti á sama hátt og mánaðarlaun,
nema hvað henni er sleppt í síðustu keyrslu ársins en er þess í stað keyrð
sérstaklega sem fyrsta útborgun nýs árs. Þá sækir hún taxta fyrir næsta
mánuð sem skiptir máli eigi launaflokka- eða þrepahækkanir sér stað milli
mánaða.
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Hægt er að lesa nánar um notkun gildisdagsetninga í tengslum við
forsenduskráningu í kafla 1.5.

3.2

Breytilegar tekjuforsendur

Skráning í launaforsendumynd fer eins fram fyrir fastar og breytilegar
forsendur í launforsendumyndinni, en mánaðarleg skráning tímavinnu myndi
að öllu jöfnu eiga sér stað í annarri skráningarmynd, sjá kafla 5. Breytilegar
launaforsendur lifa aðeins út launatímabilið. Ágæt regla er að staðsetja sig
fyrsta dag mánaðar þegar verið er að skrá breytilegar forsendur í
launaforsendumynd til að þær séu sýnilegar allt launatímabili. Það hefur þó
engin áhrif á hvernig yfirvinnutímabil birtist á launaseðli. Eigi tímabilið að vera
annað en launaatímabil þarf að skrá það sérstaklega í dags frá og dags til.

Um nákvæmlega sömu skráningarsvæði er að ræða á tekjurforsendum og
er því vísað í kafla 3.1.1 hvað varðar nánari lýsingu á skráningu
tímavinnuforsendna í launaforsendumyndinni. Dags til dagsetningin stýrir alltaf
í hvaða gilda taxta er sótt, óháð því hvort um sé að ræða fastar eða
breytilegar forsendur. Í útreikningum eru dagsetningar hins vegar ekki notaðar
til að hlutfalla einingafjölda sé launategundin breytileg. Ef ekkert er skráð eru
ávallt notaður upphafs- og lokadagur launatímabils (mánaðar).

3.3

Fastur frádráttur

Skrá þarf allan frádrátt sem dreginn er af starfsmanni, eins og t.d.
fæðispeninga, fatafrádrátt eða greiðslur í starfsmannafélag. Frádrátturinn
getur ýmist verið fastur eða breytilegur. Sé um fastan frádrátt að ræða er
skráð upphæð og lokadagur og dregst þá upphæðin af launum starfsmanns
þangað til lokadagur rennur upp, en þá er forsendan brottfelld í kjölfar næstu
launakeyrslu.
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Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Launaforsendur

Mynd 23. Skráningargildi fyrir fastan frádrátt.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Búa til nýja línu í

Annað hvort smella á græna krossinn efst í

skráningarmyndinni

vinstra horninu eða fara neðst í listann
(smella með músinni í neðstu línuna og ýta á
ör niður), þá opnast ný lína með gulum reit.

Velja launategund

Nafn launategundar

Velja launategund úr lista.

Skrá frekari upplýsingar

Forsendugildi

Gluggi opnast.

Skrá upphæð frádráttar

Upphæð

Upphæðin sem dregin er frá launum
starfsmanns.

Skrá dags til, ef þörf er á
Vista skráningu

Dags til

Lokadagur
Vistaðu með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).
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Aðgerðir
Loka glugga

3.4

Nafn á reit / hnapp
Loka glugga

Skýringar
Gluggi lokast.

Breytilegur frádráttur

Skrá þarf allan frádrátt sem dreginn er af starfsmanni, eins og t.d.
fæðispeninga, fatafrádrátt eða greiðslur í starfsmannafélag. Þegar um
breytilegan frádrátt er að ræða þarf einungis að skrá krónutölu beint inn í
svæðið Pay Value. Þetta má einnig gera í tímaskráningarmynd, (sjá kafla 5.1
um tímaskráningu).
Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Launaforsendur

Mynd 24. Skráningargildi fyrir breytilegan frádrátt.
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Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Búa til nýja línu í

Annað hvort smella á græna krossinn efst í

skráningarmyndinni

vinstra horninu eða fara neðst í listann
(smella með músinni í neðstu línuna og ýta á
ör niður), þá opnast ný lína með gulum reit.

Velja launategund

Nafn launategundar

Velja launategund úr lista, t.d.
starfsmannafélag.

Skrá frekari upplýsingar

Forsendugildi

Gluggi opnast.

Skrá upphæð frádráttar

Pay Value

Upphæðin sem dregin er frá launum
starfsmanns.

Vista skráningu

Vistaðu með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).
Loka glugga

3.5

Loka glugga

Gluggi lokast.

Afturvirkar leiðréttingar

Hægt er að skrá forsendur sem þurfa að ná yfir meira en einn mánuð aftur í
tímann í sérstakri skjámynd sem heitir Afturvirkar leiðréttingar. Kosturinn við
þá mynd umfram skráningu í Launaforsendumynd er að ekki þarf að brjóta
forsendurnar upp eftir mánuðum, og hægt er að afrita fyrri skráningu ef um er
að ræða +/- millifærslur, eins og t.d. millifærslur milli kostnaðarstaða.
Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Afturvirkar leiðréttingar

Mynd 25. Skjámynd til að gera afturvirkar leiðréttingar á föstum launaforsendum.
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Aðgerðir
Velja launategund

Nafn á reit/hnapp
Launategund

Skýringar
Allar fastar launategundir eiga að birtast í
þessum lista

Velja greiðslutímabil

Greiðslutímabil

Yfirleitt er þetta yfirstandandi tímabil, en
þetta stýrir hvenær þessar leiðréttingar
koma til útborgunar (velur t.d. tímabil 8
2007

þá

koma

leiðréttingarnar

til

útborgunar 01.09.2007)
Skrá einingar

Einingar

Skrá einingar

Skrá launaflokk

Launaflokkur

Skrá launaflokk ef við á

Skrá þrep

Þrep

Skrá þrep ef við á

Skrá dags frá

Dags frá

Þessi dagsetning birtist sem Dags frá á
elstu launaforsendunni. Dæmi ef skráð
er Dags frá 15.05.2007 og Dags til
15.07.2007

er

þá er launategundin brotin

upp í 3 forsendur, sú fyrsta er með Dags
frá 15.05, næsta er með Dags frá 01.06
og sú þriðja er með Dags frá 01.07. Í
myndinni er hægt að skrá fjögur ár aftur í
tímann.
Skrá dags til

Dags til

Þessi dagsetning birtist sem Dags til á
yngstu launaforsendunni. Dæmi ef skráð
er Dags frá 15.05.2007 og Dags til
15.07.2007

er

þá er launategundin brotin

upp í 3 forsendur, sú fyrsta er með Dags
til 31.05, næsta er með Dags til 30.06 og
sú þriðja er með Dags til 15.07
Stilla mínus rofa á ef við á

Mínus

Eigi forsendan að koma til frádráttar er
Mínus rofinn stilltur á Já. Ef ekkert er
skráð er notað það sem er sjálfgefið á
forsendunni.

Stilla orlofsrofa ef við á

Orlofsrofi

Eigi að greiða orlof af launategund sem
almennt reiknast ekki orlof af þarf að stilla
Orlofsrofann á Já. Ef ekkert er skráð er
notað það sem er sjálfgefið á forsendunni.

Skrá kostnaðarstað ef við á

Kostnaðarstaður

Eigi forsendan að greiðast af öðrum
kostnaðarstað en fylgir skipulagseiningu/
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Aðgerðir

Nafn á reit/hnapp

Skýringar
starfi þarf að skrá hann hér.

Vista skráningu

Vista

Þegar smellt er á vista brýtur kerfið
launategundina

upp

í

eins

margar

forsendur og Dags frá/Dags til skráningin
gefur tilefni til (munið að launaforsendur
sem skráðar eru aftur í tíma mega aldrei
ná

yfir

mánaðamót).

staðfestingargluggi

sem

Upp
segir

kemur
til

um

hversu margar forsendur (mánuðir) verða
búnar til.
Staðfesta skráningu

Vista/Hætta við

Ef fjöldi er réttur er smellt á vista og kerfið
vistar færslur inn í Launaforsendumynd.
Ef fjöldi er óeðlilegur er hægt að smella á
Hætta við og fara yfir skráningu.

Hætta

Hætta

Lokar glugganum. Ekki er hægt að kalla
forsendurnar fram í þessari mynd eftir
þetta, en hægt er að skoða þær í
Launaforsendumynd á því launatímabili
sem valið var.

Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Launaforsendur

Mynd 20. Forsendurnar eru brotnar upp og vistaðar í Launaforsendumynd.
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Ef þörf er á að skrá annan hóp af forsendum með lítið breyttum gildum er
hægt að afrita fyrri skráningu, breyta lítillega og vista aftur. Sem dæmi má
nefna ef verið er að gera plús og mínus millifærslur á milli launaflokka eða
kostnaðarstaða.
Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Afturvirkar leiðréttingar

Hnappur til að
afrita fyrri
skráningu.

Mynd 21. Hægt er að afrita síðustu skráningu.
Skrá forsendur eins og sýnt er í
töflunni að ofan
Vista skráningu

Vista

Við þetta eru upplýsingarnar hreinsaðar úr
skjámyndinni.

Afrita fyrri skráningu

Síðasta færsla

Eigi að greiða orlof af launategund sem
almennt reiknast ekki orlof af þarf að stilla
Orlofsrofann á Já. Ef ekkert er skráð er
notað það sem er sjálfgefið á forsendunni.

Breyta því sem við á

T.d. breyta Mínus rofa í Já og þurrka út
eða bæta við kostnaðarstað.

Staðfesta skráningu

Vista

Þegar smellt er á vista brýtur kerfið
launategundina

upp

í

eins

margar

forsendur og Dags frá/Dags til skráningin
gefur tilefni til (munið að launaforsendur
sem skráðar eru aftur í tíma mega aldrei
ná yfir mánaðamót) og vistar inn í
Launaforsendumynd.
Hætta

Hætta

Lokar skjámynd.
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Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Afturvirkar leiðréttingar

Mynd 22. Hægt að breyta upplýsingum þar sem við á og vista aftur.

4 Kostnaðarfærsla
Þegar stofnuð er skipulagseining í Oracle starfsmanna- og launakerfinu er
tengdur við hana kostnaðarstaður. Allir starfsmenn sem síðar eru skráðir á
þessa deild kostnaðarfærast sjálfkrafa á þann kostnaðarstað sem fylgir
deildinni. Í ákveðnum tilvikum getur hins vegar verið þörf á að kostnaðarfæra
laun á aðra kostnaðarstaði eða á ákveðin verkefni eða hópa. Hægt er að
yfirskrifa kostnaðarstað á tveimur stöðum. Annars vegar á starfi, þannig að öll
laun sem starfsmaður fær vegna þess starfs kostnaðarfærist á gefinn
kostnaðarstað, verkefni eða hóp. Hins vegar má yfirskrifa kostnaðarmerkingu
á einstökum launaforsendum, sé þörf á að kostnaðarfæra þær á annan
kostnaðarstað, verkefni eða hóp en önnur laun starfsmannsins. Sú yfirskrift
gildir bæði í forsenduskráningarmynd og í tímaskráningarmynd (sjá kafla 5).
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4.1

Kostnaðarmerking á starfi

Þegar einstaklingur er settur á deild kostnaðarfærist hann sjálfkrafa á þann
kostnaðarstað sem fylgir deildinni (skipulagseiningunni). Hægt er að yfirskrifa
kostnaðarstaðinn sem fylgir deildinni sé þörf á að kostnaðarfæra laun vegna
þessa starfs á annað verkefni, aðra deild eða jafnvel aðra stofnun.
Tvennt þarf að hafa í huga varðandi á hvaða tímabili kostnaðurinn er færður á
þessa liði:
Eigi breytingin að taka gildi í framtíðinni þarf að nota hnappinn virk
dagsetning

til að fara á þann dag.

Eigi breytingin að falla úr gildi í framtíðinni þarf að nota hnappinn virk
dagsetning

til að fara á dagsetninguna sem kostnaðarfærslan á að

falla úr gildi á og eyða henni út. Við þetta birtist endadagsetning þegar
farið er aftur í tíma á ný.

Kostnaðarkeyrslan, líkt og launakeyrslan, lítur bara á stöðuna eins og hún
er á lokadegi mánaðar. Það er því ekki hægt að færa kostnað af starfi yfir á
aðra deild hálfan mánuð með því að nota gildisdagsetningar eingöngu. Þess í
stað þarf að búa til tvær línur í kostnaðarfærslumynd á starfi þar sem sett er
50% í báðar línurnar og þær merktar sitt hvorum kostnaðarstaðnum.

Fyrir utan upplýsingar um fjárlaganúmer gæti verið þörf á að skrá frekari
upplýsingar. Kröfur um slíka skráningu er misjafnar eftir stofnunum, en hver
stofnun hefur til umráða lykil sem geymdur er í svæði sem heitir Vídd 1.
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Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Annað

Kostnaðarstaður

starfs

Mynd 26. Skráningargluggi fyrir kostnaðarstað.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Búa til nýja línu í

Nýtt

Annað hvort smella á græna krossinn efst í

skráningarmyndinni

vinstra horninu eða fara neðst í listann, þá
opnast ný lína með gulum reit.

Skrá hlutfall kostnaðar

Hlutfall

Velja það hlutfall af launum viðkomandi
einstaklings (af þessu starfi) sem
kostnaðarfærist á þennan kostnaðarkóda.
Nauðsynlegt er alltaf sé skráð samtals
100% hlutfall.

Skrá kostnaðarstað

Kostnaðarstaður

Kostnaðarfærslugluggi opnast.

Skrá fjárlaganúmer

Fjárlaganúmer

Velja fjárlaganúmer úr lista.

Velja stofnun, ef við á

Stofnun

Yfirleitt aðeins heimilt að velja eigin stofnun.

Skrá Vídd 1, ef við á

Vídd 1

Velja úr lista, listinn er háður hverri stofnun.

Vista skráningu

Vistaðu með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).
Loka glugga

4.2

Loka glugga

Gluggi lokast.

Kostnaðarmerking á launategundum

Hægt er að kostnaðarfæra einstakar launaforsendur starfsmanns á annan
kostnaðarstað en laun hans almennt. Þessi skráning yfirskrifar þann
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kostnaðarstað sem færður er á deild og einnig þann kostnaðarstað sem
færður er á starf starfsmanns.
Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Launaforsendur

Þegar smellt er á punktana þrjá í svæðinu Kostnaður í launaforsendumyndinni
opnast þessi gluggi:

Mynd 27. Skráningargluggi til að yfirskrifa kostnaðarstað á launaforsendu.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Opna glugga

Kostnaður

Þegar farið er í svæðið kostnaður hjá
viðkomandi launategund og smellt á
punktana þrjá (eða Ctrl+L) opnast
kostnaðarfærslu-glugginn.

Skrá Kostnaðarstað

Kostnaðarstaður

Velja úr lista yfir heimil
fjárlaganúmer/heimila kostnaðarstaði

Skrá Stofnun

Stofnun

Velja úr lista yfir heimilar stofnanir.

Skrá í Vídd 1, ef við á

Vídd 1

Listi sem er einstakur fyrir hverja stofnun.

Vista skráningu

Vistaðu með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).
Loka glugga

Loka glugga

Gluggi lokast.

5 Skráning á viðbótarlaunaforsendum
5.1

Tímaskráning

Þegar verið er að skrá tímavinnuforsendur í Oracle er fljótlegast að nota
Tímaskráningarmyndina. Hún er ætluð til að skrá tímavinnuforsendur á

46

© Skýrr hf 2007

Launakerfi Oracle, Ríki, 4.7 útg.

starfsmenn deilda á fljótlegan og skilvirkan hátt. Myndin er aðgangsstýrð
þannig að hver launafulltrúi sér eingöngu þær deildir og þá starfsmenn sem
hann hefur aðgang að. Byrjað er á að velja sjálfgefna frá og til dagsetningar á
forsenduna en þær dagsetningar birtast á launaseðli. Til dagsetningin ræður
einnig í hvaða taxta er sótt, þ.e. sótt er í þann taxta sem er gildur á þeirri
dagsetningu. Að lokum þarf að velja safn launategunda sem ætlað er að skrá
á. Launafulltrúum er heimilt að búa til eigið safn, en ekki er hægt að skrá á
fleiri en fimm launategundir hverju sinni.

Í myndinni er birtur samningur og launaflokkur ásamt stéttarfélagsnúmeri til að
gera launafulltrúum auðveldara fyrir að skrá tíma á rétt starf þegar starfsmaður
er í tveimur störfum innan sömu deildar. Einnig er hægt að skrá tvær línur á
sama starf þurfi t.d. að gera tvær færslur með mismunandi dagsetningum.

Í myndinni er einungis gert ráð fyrir að skráðar séu einingar og dagsetningar
og kostnaðarstaður yfirskrifaður, ef þarf. Skráning á ítarlegri upplýsingum eins
og yfirskrift á launaflokki eða orlofsrofa verður að eiga sér stað í
forsenduskráningarmyndinni eða BEE mynd.

Vista má skráninguna og skoða svo færslur aftur síðar. Þegar skráningu er
lokið þarf hins vegar að senda færslurnar yfir í bunkaskráningarmynd Oracle
og flytja þaðan bunka yfir í forsenduskrá.
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Bunkaskráning

Tímaskráning

Mynd 28. Skráningargluggi fyrir tímaskráningu.

Ef farið er til hægri í myndinni sjást dagsetningar, kostnaðarstaður og
stéttarfélag.

Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Skrá inn sjálfgilda

Dags. frá

Þessi dagsetning er sjálfgefin sem frá

dagsetningu frá

dagsetning á öllum línum sem skráðar eru
en má þó yfirskrifa ef þörf er á.

Skrá sjálfgilda

Dags. til

Þessi dagsetning er sjálfgefin sem til

dagsetningu til

dagsetning á öllum línum sem skráðar eru
en má þó yfirskrifa ef þörf er á. Hún ræður í
hvaða taxta er sótt.

Velja skipulagseiningu

Skipulagseining

Velja úr lista yfir allar skipulagseiningar sem
viðkomandi notandi hefur aðgang að.

Velja safn launategunda

Launategundasafn

Velja úr lista yfir söfn launategunda.
Einungis er hægt að skrá á fimm
launategundir í einu.

Sækja upplýsingar um

Sækja

Þegar smellt er á hnappinn Sækja birtist listi

48

© Skýrr hf 2007

Launakerfi Oracle, Ríki, 4.7 útg.

Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

starfsmenn deildar og

með öllum störfum sem skilgreind eru undir

launategundir

viðkomandi starfseiningu. Dálkarnir sýna
þær launategundir sem skilgreindar eru í
safninu.

Skrá einingar

Undir hverri launategund er skráður
viðeigandi einingafjöldi fyrir viðkomandi
starfsmann (starf).

Yfirskrifa sjálfgefnar

Dags. frá/ Dags. til

dagsetningar, ef þarf
Yfirskrifa kostnaðarstað,

Ef sjálfgildar dagsetningar eru ekki
viðeigandi.

Kostnaðarstaður

Hverri deild fylgir ákveðinn kostnaðarstaður.

ef þarf

Eigi að kostnaðarfæra þessar einingar
annað má velja þann kostnaðarstað hér.

Vista skráningu

Vistaðu með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).
Loka glugga

Loka glugga

Gluggi lokast.

Eigi að ljúka við skráningu fyrir ákveðna deild síðar er hún vistuð og opnuð
aftur með sama hætti og lýst var hér að ofan. Þegar skráningu lýkur þarf að
opna eina deildina (sama hver hún er) og smella hanppinn á Senda í BEE. Við
það er búinn til bunki með nafni notanda og dagsetningu. Þá þarf að fara í
BEE mynd og senda bunka yfir í forsenduskrá eins og lýst er hér á eftir. Sú
lýsing gildir jafnt um bunka sem myndaðir eru í tímaskráningarmynd og um
bunka sem koma inn eftir öðrum leiðum.

5.2

Að flytja bunka

Til að flytja bunka yfir í forsenduskrá þarf að fara yfir í svokallaða BEE mynd,
sækja bunkann og færa yfir. Hægt er að villuprófa bunkann fyrst eða senda
beint yfir. Hægt er að stilla flutninginn á bunkanum þannig að sé þegar til
forsenda af þeirri launategund sem verið er að skrá verði búin til ný færsla,
færslu hafnað eða gildandi færslu breytt. Sjálfgefið er að færslu sé hafnað.
Hægt er að velja að bunkanum sé eytt sjálfkrafa þegar að flutningur hefur
tekist. Oftast er þó betra að leyfa bunkanum að lifa fram yfir lokakeyrslu þar
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sem hægt er að fjarlægja forsendur af störfum, hafi einhver mistök átt sér stað
við skráningu, svo lengi sem bunkinn er til.
Bunkaskráning

BEE mynd

Mynd 29. Mynd til að flytja bunka yfir í launaforsendur.

Bunkaskráning

BEE mynd

hnappurinn Keyrsla

Mynd 30. Gluggi til að setja af stað flutning, villupróf eða eyða bunka.

50

© Skýrr hf 2007

Launakerfi Oracle, Ríki, 4.7 útg.

Bunkaskráning

BEE mynd

Launategundalínur

Mynd 31. Skráningarlínur í BEE mynd.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Finna bunka

Heiti bunka

Leit framkvæmd með því að setja myndina í
leitarham (F11), setja inn leitarskilyrði
(notendanafn%) og framkvæma leit
(Ctrl+F11).

Skoða línur

Launategundalínur

Hægt að renna yfir skráninguna eftir
launategundum.

Flytja bunka

Hnappurinn Keyrsla

Merkja við Flytja. Við það fer af stað keyrsla
sem má fylgjast með því að fara í Skoða
Keyrslur og smella á Finna. Annars þarf að
hinkra aðeins við á meðan keyrslan klárast.

Staðfesta að flutningur

Kalla bunkann fram aftur á sama hátt og lýst

bunka hafi tekist villulaust

var í lið 1. Hafi flutningurinn gengið villulaust
fyrir sig fær bunkinn stöðuna Flutt, hafi ekki
verið valið að eyða honum í kjölfar flutnings.
Ekki er hægt að skrá í bunka sem hefur
verið fluttur.
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6 Launakeyrsla
6.1

Launaútreikningur

Í Oracle kerfinu er hægt að keyra svokallaðan launaútreikning, en það er
launakeyrsla fyrir einn starfsmann. Þrátt fyrir að keyrðar séu heildarkeyrslur
með reglulegu millibili, gæti komið upp þörf hjá launafulltrúa að keyra fyrir einn
starfsmann, t.d. við nýráðningu. Með því er t.d. hægt að sannreyna að taxtar
finnist fyrir allar launategundir, að skráning skattkorts hafi tekist og að allar
launategundir sem skráðar hafa verið reiknist rétt. Ef búið er að keyra
heildarlaunakeyrslu fyrir launatímabil og starfsmaður hefur verið með í þeirri
keyrslu þá verður niðurstaða úr Launaútreikningi röng.
Ekki er ætlast til að launaútreikningur komi í staðinn fyrir launakeyrslu og
því er mikilvægt að venja sig við þá vinnureglu að eyða alltaf niðurstöðunum
úr launaútreikningi áður en launakeyrsla á sér stað hjá Fjársýslunni.

Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Annað

Launaútreikningur

Mynd 32. Mynd til að keyra prufu-launaútreikning fyrir starfsmann.
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Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Hefja keyrslu

Hefja keyrslu

Staðfesta

Já

Skýringar

Kerfið biður um að skilgreiningin sé vistuð.
Eigi að keyra laun fyrir allar launategundir
starfsmanns er ýtt á Já. Annars er möguleiki
á að keyra einstakar launategundir.

Eftir að keyrslu lýkur virkjast hnappurinn Skoða niðurstöður, smellt er á þann
hnapp til að skoða niðurstöður keyrslunnar.
Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Annað

Launaútreikningur

Skoða niðurstöðu

Mynd 33. Prufu-launaútreikningur, hnappur til að skoða niðurstöður.

Þegar smellt hefur verið á hnappinn Skoða niðurstöður... birtist listi, sjá Mynd
34, sem hefur að geyma fjóra möguleika:

Mynd 34. Vallisti
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SOE Report = launaseðill
Eftir að niðurstöður launaútreiknings hafa verið skoðaðar þarf að lagfæra
skráningu ef einhverjar villur komu í ljós. Við leiðréttingar sem slíkar er
eðlilegast að velja alltaf Leiðrétting þegar einingum og öðru inntaki hefur verið
breytt og breytingarnar vistaðar, þar sem annars helst inni breytingarsaga.
Eftir að þetta hefur verið gert má endurkeyra launaútreikninginn (með því að
smella á hnappinn Retry Run) til að staðfesta það að villurnar hafi verið
leiðréttar.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Endurkeyra

Retry Run

Keyra aftur með nýjustu breytingum.

Skoða niðurstöðu...

Upphæðir og einingar.

Prufulaunaútreikning
Skoða niðurstöður

Keyra niðurstöður
Skoða stofna

Skoða niðurstöðu...

Niðurstöður stofna.

Stöður
Skoða skilaboð

Skoða niðurstöðu...

Skilaboð úr keyrslu.

Keyrsluboð
launaútreiknings
Skoða launaseðil

Skoða niðurstöðu...

Launaseðill.

SOE Report

Hafi forsendu verið bætt við reiknast hún ekki með í endurkeyrslunni. Þá er
best að eyða launaútreikninginn og keyra aftur.

Þegar allt er orðið rétt þarf að eyða prufu-launaútreikninginum.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Eyða prufu launa-

Rauður kross í efstu

Smella á rauða krossinn (Eyða) til að eyða

útreikningi

línunni

keyrslu.
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Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Staðfesta

Já

Staðfesta að maður vilji eyða niðurstöðum
keyrslunnar.

Vista breytingar

Vistaðu með því að smella á Vista

Vista

hnappinn (eða Ctrl+S).
Loka glugga

6.2

Loka glugga

Gluggi lokast.

Niðurstöður launakeyrslu

Í hverjum mánuði eru keyrðar heildarkeyrslur samkvæmt keyrsluáætlun
mánaðar. Í lok þeirra getur launaafgreiðslufólk farið og skoðað niðurstöður
keyrslunnar

fyrir

sína

starfsmenn.

Hægt

er

að

nálgast

niðurstöður

launakeyrslu á tvennan hátt: Annars vegar með því að kalla fram einstök störf
starfsmanna, eða með því að kalla fram launakeyrsluniðurstöðuna í heild sinni
og fara inn á störfin þaðan.
Niðurstöður launa - Starfsmenn (einstakir)

Leitað er eftir nafni starfsmanns og hann kallaður fram. Ef starfsmaður er með
tvö störf sýnir þessi mynd bara annað starfið í einu, en launaseðillinn sjálfur
birtir samandregnar upplýsingar.

Mynd 35. Listi yfir öll störf starfsmans.

Skilgreina þarf hvaða launakeyrslu um ræðir, eða hvaða tímabil. Hægt er að
kalla fram niðurstöður úr fleiri en einni keyrslu fyrir sama starfsmanninn.
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Niðurstaða launakeyrslu

starfsmenn (einstakir)

Mynd 36. Gluggi sem sýnir niðurstöður launakeyrslu.

Eftir að smellt hefur verið á Finna birtist listi yfir þær keyrslur sem viðkomandi
starfsmaður hefur verið með í á tímabilinu.

Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Finna starfsmann

Fullt nafn

Velja starfsmann úr lista.

Velja tímabil

Tímabil

Frá / Til

Velja rétt launatímabil. Dæmi er 1 2007
(fljótlegra að slá inn gildin heldur en að leita
í lista). Hægt að kalla fram fleiri en eina
launakeyrslu.

Kalla fram niðurstöður

Finna

Fæ eina línu fyrir hverja launakeyrslu sem
hefur verið gerð á tímabilinu sem valið var
og þessi starfsmaður var í.

Niðurstöðu launa

Launakeyrsla (allir)

Leitað er eftir nafni launakeyrslu og hún kölluð fram. Almenna launakeyrslan
sem notuð er hjá ríkinu kallast Mánaðargreiðsla, einnig er til keyrslan
Áramótabakfærsla en hún er eingöngu notuð af Fjársýslu ríkisins. Skilgreina
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þarf hvaða launatímabil verið er að skoða. Ef einungis er verið að skoða
niðurstöður síðustu keyrslu er nóg að slá inn heiti þess tímabils, annars þarf
að setja inn tímabil frá og til.
Niðurstöður launa

Launakeyrsla (allir)

Mynd 37. Niðurstaða launakeyrslu.

Í listanum yfir keyrslurnar birtist fremst dagsetning keyrslunnar, sem er alltaf
síðasti dagur mánaðar, launatímabilið, hvers eðlis keyrslan er (launakeyrsla,
kostnaðarkeyrsla, flutningur yfir í bókhald), nafn keyrslunnar og að lokum
upplýsingar um hvort henni hafi lokið villulaust eða ekki.
Þegar smellt er á hnappinn Störf í keyrslu birtist listi yfir alla þá starfsmenn
sem viðkomandi launafulltrúi hefur aðgang að og hvort keyrslan hafi tekist eða
viðkomandi starfsmaður lent á villu.
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Niðurstöður launa

Launakeyrsla (allir)

Störf í keyrslu

Mynd 38. Niðurstaða launakeyrslu, störf í keyrslunni.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Velja launakeyrslu

Launakeyrsla

Alltaf mánaðargreiðsla

Velja tímabil

Frá / Til

Velja rétt launatímabil. Ef eingöngu á að
skoða síðasta er nóg að setja inn nafn þess
í svæðið Frá. Annars þarf að setja inn
tímabil frá og til (t.d. 1 2007

Velja tegund keyrslu

Tegund aðgerðar

12 2007).

Launakeyrslan er alltaf merkt sem Keyra.
Aðrar keyrslur sem er hægt að skoða eru
launaútreikningur og kostnaðarkeyrslur.
Óþarfi að fylla út í þennan reit, ef ekkert er
valið koma allar keyrslur á tímabilinu.

Sækja keyrslur

Finna

Nær í allar launakeyrslur sem uppfylla
skilyrðin.

Skoða niðurstöður fyrir

Störf í keyrslu

Til að nálgast frekari upplýsingar um

einstaka starfsmenn

6.3

ákveðna starfsmenn, t.d. launaseðil.

Niðurstöður launakeyrslu

eftirlit

Hægt er að skoða niðurstöður keyrslunnar (upphæðir og einingar), skilaboð,
stofna og launaseðil til að fylgjast með og sjá hvort skráning sé rétt. Um sömu
möguleika er að ræða hvort sem skoðuð er niðurstaða launakeyrslu eftir
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starfsmönnum, eftir keyrslum eða hvort verið er að skoða niðurstöður úr
launaútreikningi. Slóðirnar með myndunum miða við að farið sé inn á
niðurstöðurnar út frá launakeyrslunni sjálfri (þessi leið er aðeins öðruvísi en í
Prufulaunakeyrslunni, sjá kafla 6.1).
Niðurstöður launa

Starfsmenn (einstakir)

Mynd 39. Niðurstöður launakeyrslu fyrir einn ákveðinn starfsmann.
Launaseðill (SOE Report)

Á launaseðlinum birtast niðurstöður launakeyrslu fyrir starfsmann þar sem
dregnar hafa verið saman niðurstöður úr öllum störfum hans. Á efsta hluta
seðilsins eru birtar upplýsingar um starfsmanninn, útborgunardag, tímabil og
útborguð laun. Á næstefsta hluta seðilsins má sjá allar launategundir sem
viðkomandi starfsmaður hefur fengið greitt frá áramótum, brotið upp á starf,
launategund og sam-lfl-þrep. Á miðhluta seðilsins eru upplýsingar um
skattstofn, reiknaðan skatt og persónuafslátt. Þar fyrir neðan eru upplýsingar
um frádrátt og neðst eru skilaboð úr keyrslunni.

Þrátt fyrir að launaseðillinn birti samandregnar upplýsingar birtast enn
niðurstöður fyrir öll störf starfsmannsins. Hins vegar er sama hvaða starf er
valið, launaseðillinn er alltaf sá sami.
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Niðurstöður launa

Mynd 40. Launaseðill

Starfsmenn (einstakir)

Launaseðill

skjámynd

Hægt er að prenta út launaseðilinn eins og hann kemur til með að líta út þegar
hann kemur til starfsmanns. Neðst á skjámyndinni er hnappur sem heitir
prenta launaseðil. Sé smellt á hann fer af stað keyrsla sambærileg
lokalaunaseðlavinnslu,

nema einungis

er

birtur launaseðill fyrir

einn

starfsmann.

Mynd 41. Launaseðill.

Þegar smellt er á Prenta launaseðil birtast leiðbeinandi skilaboð þar sem bent
er á hvar niðurstöður launaseðlavinnslunnar er að finna.

Mynd 42. Launaseðill

útprentun.

Smellt er á hnappinn Skoða úttak til að skoða launaseðilinn.
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Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Opna launaseðil

SOE Report

Samandreginn launaseðill fyrir starfsmann.

Prenta launaseðil

Prenta launaseðil

Smella á hnappinn neðst í hægra horninu.

Sækja keyrslur

Finna

Nær í allar vinnslur sem viðkomandi notandi
hefur sett af stað, launaseðlavinnslan ætti
að vera efst í listanum.

Skoða launaseðli

Skoða úttak

Launaseðill opnast.

Niðurstöður keyrslu

Í þessari mynd má sjá niðurstöður launakeyrslu fyrir hvert starf um sig. Ein lína
birtist fyrir hverja forsendu sem skráð hefur verið á viðkomandi starf. Í línunni
birtist nafn launategundarinnar, hvers eðlis hún er (frádráttur, tekjur,
launatengd gjöld o.s.frv.), í hvaða gjaldmiðli hún reiknast og upphæð. Í þessari
mynd má sjá (umfram það sem birtist á launaseðli) öll launatengd gjöld sem
tengjast starfi starfsmannsins, s.s. greiðslur í Vísindasjóði eða mótframlag í
lífeyrissjóð.
Niðurstöður launa

Starfsmenn (einstakir)

Skoða niðurstöður

Keyra

niðurstöðugildi

Mynd 43. Niðurstöðugildi.
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Til að sjá einingafjölda fyrir einstakar forsendur þarf að staðsetja bendilinn í
sömu línu og forsendan er og smella á hnappinn Keyra niðurstöðugildi, sjá
Mynd 44 . Þar má sjá inntakið sem notað er við útreikninga á upphæðum og
einnig það sem formúlan skilar, eins og t.d. taxta og samning, launaflokk,
þrep.

Mynd 44. Inntaks og úttaksgildi forsendu.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Opna glugga

Skoða niðurstöður

Opna glugga.

Keyra
niðurstöðugildi
Kalla fram niðurstöðu

Ctrl+F11

Niðurstöður keyrslu birtast.

Skoða einingar eða annað

Keyra niðurstöðugildi

Skoða niðurstöður.

Loka glugga

Gluggi lokast.

inn-/úttak
Loka glugga

Niðurstöður keyrslu - skilaboð

Í þessari mynd má sjá þau skilaboð sem kerfið gefur við útreikning launa. Þau
eru einkum mikilvæg komi upp villa í keyrslunni, en hafa líka almennt
upplýsingagildi.
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Niðurstöður launa

Starfsmenn (einstakir)

Skilaboð

Mynd 45. Niðurstöður launakeyrslu, skilaboð.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Skoða skilaboð

Skilaboð (C)

Skilaboð úr launakeyrslunni birtast. Skoða.

Loka glugga

Loka glugga

Gluggi lokast.
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Niðurstöður keyrslu - stofnar

Í þessari mynd er hægt að skoða niðurstöður stofna eftir keyrsluna.
Niðurstöður launa

Starfsmenn (einstakir)

Stofnar

Mynd 46. Niðurstaða launakeyrslu, stofnar.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Opna glugga

Stofnar

Tómur gluggi opnast, keyra þarf opna leit til
þess að sjá stofnana.

Kalla fram niðurstöður

Ctrl+F11

Stofnar og upphæðir þeirra birtast.

Loka glugga

Loka glugga

Gluggi lokast.
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7 Uppflettingar og eftirlit
Oracle starfsmanna- og launakerfið býður upp á ýmsar leiðir fyrir launafulltrúa
til að hafa eftirlit með því að skráning sé rétt og rétt laun greidd. Eftirlitið getur
falist í sjálfvirkum tengingum eins og á milli stéttarfélags, félagsgjalda og
sjóða, viðvörunum við skráningu á einingum séu þær fleiri en eðlilegt má
teljast en einnig í því að skoða niðurstöður keyrslu eða jafnvel keyra
launaútreikning. Eins er hægt að leita í launaseðlum starfsmanna.
Þá eru til ýmsar uppflettimyndir og skýrslur sem hver launafulltrúi getur nýtt
eins og honum best þykir. Hér á eftir er farið yfir helstu hjálpartæki sem kerfið
hefur upp á að bjóða við eftirlit og gefin dæmi um hagnýtingu þeirra.

7.1

Leit í launaseðlum

Til þess að auðvelda eftirlit fyrir launafulltrúa hefur verið bætt við kerfið
möguleikanum á Leit í launaseðlum. Leit í launaseðlum er að finna neðarlega í
Aðalvalmyndinni og þegar smellt er á valmöguleikann opnast nýr gluggi með
ýmsum leitarmöguleikum. Hér geta launafulltrúar valið að skoða t.d.
launaseðla allra starfsmanna í tiltekinni útborgun, alla launaseðla ákveðins
starfsmanns frá upphafi o.s.frv. Launaseðlarnir sem hér birtast eru þeir sömu
og starfsmenn geta sjálfir skoðað í Sjálfsafgreiðslu starfsmanna og einnig þeir
sömu og birtir eru í netbönkum.
Einnig er hægt að skoða þessa sömu launaseðla fyrir einstaka starfsmenn
með því að smella á hnappinn Launaseðlar á Starfamyndinni.
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Einstaklings- og starfsupplýsingar

Starf

Launaseðlar

Mynd 47. Leit í launaseðlum.

7.2

Listar og sögulegar upplýsingar

Í Oracle starfsmanna- og launakerfinu eru nokkrar möppur eða uppflettilistar
sem hægt er að notfæra sér til þess að ná gögnum út úr kerfinu. Hægt er að
búa til möppur með ákveðnum upplýsingum með því að skilgreina leit í þeim,
hægt er að vista ákveðið útlit á möppu, endurraða gögnum eða flytja gögnir úr
möppunni og yfir í Excel svo dæmi séu tekin. Nánar er fjallað um möppur og
þá möguleika sem þær bjóða í grunnbókinni um Oracle kerfið. Hér verður
fjallað um nokkrar gerðir af möppum:
Starfsmannamappa.
Starfamappa.
Starfsmenn eftir starfi, stéttarfélagi o.fl..
Starfsmenn eftir stofnun.
Starfsmenn eftir launategund.
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Þá eru tvær skjámyndir sem bjóða upp á sögulegar upplýsingar um starf
annars vegar og launaforsendur hins vegar. Í þeim birtist breytingasaga
starfsmanns, hvaða störfum hann hefur gegnt og hvaða launaforsendur hann
hefur fengið. Farið verður yfir þessa möguleika hvern um sig hér á eftir.
7.1.1

Starfsmannamappa

Í þessum lista eða möppu er hægt að kalla fram alla starfsmenn innan
stofnunar og helstu einstaklingsupplýsingar um þá. Einnig er hægt að
takmarka listann með því að nýta sér leitarskilyrðin sem farið var yfir í
kennslubókinni um grunnaðgerðir Oracle kerfisins.
Yfirlit

Listar

Starfsmannamappa

Mynd 48. Starfsmannamappa.

Til að fá fram alla starfsmenn, tengiliði og umsækjendur hjá stofnun er
mappan sett í leitarham með F11 og gerð leit án takmörkunar með Ctrl+F11.
Hægt er að nota leitarskilyrði til að takmarka listann. Til dæmis má leita eftir
öllum konum á stofnun með því að setja möppuna í leitarham með F11, skrifa
Kona í línuna undir (Kyn), og leita með Ctrl+F11. Þá kallar mappan fram alla
konur sem skráðar eru á stofnun.
Til að endurraða, t.d. raða eftir kennitölu fremur en stafrófsröð, er smellt
með músinni á svæðið Kennitala, þá raðast starfsmennirnir upp eftir
kennitöluröð. Nánari upplýsingar um möppur og möppuhnappa er að finna í
grunnhandbók um kerfið.
7.1.2

Starfamappa
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Í þessari möppu er hægt að skoða ýmsar upplýsingar sem viðkoma starfi
starfsmanna. Til dæmis er hægt að leita að öllum starfsmönnum sem fá greitt
samkvæmt ákveðnum samningi eða öllum starfsmönnum í ákveðnu
stéttarfélagi. Þá er hægt að skoða starfsmenn á ákveðnum deildum eða með
ákveðið starfsheiti svo dæmi séu tekin.
Yfirlit

Listar

Starfamappa

Mynd 49. Starfamappa.

Ef leitað er eftir stéttarfélagi verður að slá inn fullt númer félagsins. Ekki er
hægt að setja inn skilyrði eins og 69% til að finna félag 6999.
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7.1.3

Starfsmenn eftir starfi, stéttarfélagi o.fl.

Þessi mappa býður upp á svipaða leitarmöguleika og starfamappan, en þeir
eru settir fram á annan hátt. Misjafnt getur verið hvor mappan hentar í hvaða
tilvikum.
Yfirlit

Listar

Starfsmenn e. störfum

Mynd 50. Leitargluggi til að finna starfsmenn eftir starfstengdum upplýsingum.

Í þessari möppu er boðið upp á að leita eftir sömu svæðum og eru á
starfamyndinni. Munurinn er sá að leitarskilyrðin eru valin úr lista í stað þess
að nota F11 og slá inn leitarskilyrðin og smellt er á Finna í stað þess að slá inn
Ctrl+F11.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Velja leitarskilyrði

Skýringar
Farið er í það/þau svæði sem leita á eftir og
valið úr lista. Smella á Í lagi hnappinn þegar
rétt gildi hefur verið fundið.

Hrinda leit af stað

Finna

Smella á Finna hnappinn þegar leitarskilyrði
eru orðin rétt. Niðurstöður birtast í neðri
hluta skjámyndar.
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7.1.4

Starfsmenn eftir skipulagseiningum

Í þessari möppu má á fljótlegan hátt leita uppi starfsmenn á ákveðnum
deildum eða stofnunum. Á sama hátt og í möppunni Starfsmenn eftir starfi,
stéttarfélagi o.fl. er flett upp í lista í stað þess að nota F11 og Ctrl+F11.
Yfirlit

Listar

Starfsmenn e. skipulagseiningum

Mynd 51. Starfsmenn eftir skipulagseiningum.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Velja skipurit

Stöðurit

Velja skipurit viðkomandi stofnunar. Ef

skipulagseininga, Nafn

reynt að velja annað skipurit koma
villuboð vegna aðgangsstýringa.

Velja stofnun eða deild
Hrinda leit af stað

Skipulagseining, Nafn
Finna

Velja þá skipulagseiningu sem leita á í.
Smella á Finna hnappinn og niðurstöður
birtast.
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7.1.5

Starfsmenn eftir launategund

Í þessari möppu er hægt að velja úr öllum launategundum sem eru í kerfinu og
sjá þá starfsmenn viðkomandi stofnunar sem fá viðkomandi launategund.
Sem dæmi má nefna að starfsmaður gæti þurft að fletta upp öllum þeim sem
greiða í ákveðinn lífeyrissjóð. Í listanum birtast nöfn þeirra sem greiða í
sjóðinn, og einnig birtast prósentur og stofnar iðgjalds og mótframlags.
Yfirlit

Listar

Starfsmenn e. launategund

Mynd 52. Starfsmenn eftir launategund.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Velja launategund

Heiti launateg.

Velja launategund úr lista. Hægt er að slá
inn nafn launategundarinnar eða hluta úr
nafni og nota algildisstafinn % til að vera
fljótari.

Hrinda leit af stað

Finna

Smella á Finna hnappinn og og niðurstöður
birtast.
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7.1.6

Sögulegar upplýsingar um starf

Í þessari mynd má sjá starfsferil starfsmanns í starfstíð hans hjá viðkomandi
stofnun, frá því að kerfið fór í notkun. Þar er að finna upplýsingar um lengd
starfsævi, bæði frá upphafi ráðningar og í núverandi starfi. Þá er sýnd
breytingasaga, bæði fyrir aðalstarf og aukastörf.
Yfirlit

Sögulegar upplýsingar

Starf

Mynd 53. Sögulegar upplýsingar um starf.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Velja starfsmann

Nafn

Leitargluggi opnast þar sem velja þarf
starfsmann úr lista eða slá inn nafn hans.

Hrinda leit af stað

Finna

Smella á Finna hnappinn og niðurstöður
birtast.
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7.1.7

Sögulegar upplýsingar um launaforsendur

Í þessari mynd birtast sögulegar upplýsingar um launaforsendur starfsmanns.
Hægt er að kalla fram lista yfir ákveðinn hóp starfsmanna eða einn einstakling
eftir því sem þurfa þykir. Hægt er að leita eftir nafni, kennitölu eða öðrum
skilyrðum. Sett eru inn leitarskilyrði á sama hátt og í starfamöppunni.
Yfirlit

Sögulegar upplýsingar

Launaforsendur

Mynd 54. Sögulegar upplýsingar um launaforsendur.

Launaforsendusagan er skoðuð fyrir hverja færslu fyrir sig með því að smella
á hnappinn Forsendusaga. Forsendusagan er skoðuð fyrir hvert starf
starfsmanns um sig. Velja þarf tegund launaforsendna: Tekjur, Frádráttur,
Launatengd gjöld o.s.frv. Þá birtist listi yfir allar launaforsendur af þeirri tegund
sem hafa verið skráðar á starfsmann frá því að kerfið fór í rekstur og á hvaða
tímabili þær voru gildar.
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Yfirlit

Sögulegar upplýsingar

Launaforsendur

Hnappurinn

Forsendusaga

Mynd 55. Sögulegar upplýsingar um launaforsendur.
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Leita að starfsmanni

F11

Setja inn leitarskilyrði til að finna

Ctrl+F11

viðkomandi starfsmann/starfsmenn og
hrinda af stað leit.
Skoða

Forsendusaga

Smella á hnappinn Forsendusaga til að

launaforsendusögu

opna gluggann sem birtir
launaforsendusöguna.

Velja tegund

Flokkun

Velja rétta tegund, Tekjur, Frádrátt,

launaforsendna
Velja tímabil

Launatengd gjöld, Staðgreiðslu o.s.frv.
Frá / Til

Velja hvaða tímabil sagan á að birtast
fyrir.

Hrinda af stað leit

Ctrl+F11

Sagan birtist.
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7.2 Skýrslur
Starfsmannahalds- og launaafgreiðsluábyrgðarsvið hafa aðgang að nokkrum
skýrslum inni í kerfinu, undir valmyndinni Skoða

Keyrslur. Helstu

skýrslurnar þar undir eru:
Hákarlalisti. Listar upp starfsmenn stofnunar með hæstu útborguð laun
samkvæmt skilgreindum inntaksgildum (lágmarksupphæð, fjöldi).
Neikvæð laun. Hægt að skoða heildarlaun í mínus, neikvæð útborguð
laun, neikvætt orlof í banka, neikvæð séreign frá áramótum. Notuð til
villuleitar fyrir lokakeyrslu.
Villulisti. Birtir skilaboð úr launakeyrslu. Notaður til villuleitar og eftirlits.
Heildareinstaklingsupplýsingar. Dregur saman helstu upplýsingar um öll
störf einstaks starfsmans. Sýnir breytingasögu.
Heildarstarfsupplýsingar. Hægt að nota þessa skýrslu í ráðningarferli,
eða til að skoða alla starfsmenn/störf með t.d. stöðuna Óvirkt starf eða
Starfslok.
Heildarupplýsingar um umsækjenda. Dregur saman helstu upplýsingar
um umsækjanda. Sýnir breytingasögu.
Starfslokaskýrsla.
Sjá nánar um upplýsingar um keyrslur á skýrslum í grunnbók kerfisins.
Notendur hafa aðgang að fleiri skýrslum en taldar voru upp hér að framan,
ekki er farið sérstaklega yfir þær allar hér en notendur eru hvattir til þess að
kynna sér hvað er þarna að finna.
Bent er á að einnig er þægilegt að vinna upplýsingar um starfsfólk, störf og
launaforsendur í Discoverer skýrsluáhaldinu. Þú finnur Discoverer viewer í
aðalvalmyndinni á eftirfarandi stað;

Yfirlit

Listar

Discoverer viewer.

Gott er að setja hann yfir í listann yfir mest notaðar aðgerðir. Þær HR skýrslur
sem allir eiga að hafa aðgang að í Discoverer viewer eru:
HRSKYRSLUR;
Bankalisti og samtölur á banka
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Bunkar í BEE
Bunkar í BEE ábyrgðarsvið
Bunkar í tímaskráningarmynd
Deildir, skipurit og viðföng
Eftirlit með launaforsendum
Fólk og störf á deild
Kostnaðarniðurbrot
Niðurstöður launa tekjur
Niðurstöður launa - tekjur á tímabili
Niðurstöður launa Tekjur, frádráttur og launatengd gjöld
Skattkortalisti
Skráning dagsins
Starfsheiti og stöðuheiti
Starfslok og ástæður
Starfshlutfall yfir 100%
Séreignarforsendur
Símaskrá
Taxtatöflur
Tekjuforsendur
Tímabundin ráðning rennur út
Starfsmenn eftir launategund
Þrepareglur
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Viðauki 1: Nýráðning fyrirframgreiddra
Ef verið er að ráða einstakling sem á rétt á að fara beint á fyrirframgreidd laun
þarf að beita öðruvísi verklagi en annars tíðkast, en það orsakast af því
hvernig kerfið vinnur með gildisdagsetingar. Verklaginu er lýst hér að neðan.
Skráning á einstaklingi:
Aðgerðir

Nafn á reit/hnapp

Skýringar

Fara inn í einstaklingsmynd

Einstaklingsskráning

Mynd opnast

Hefja nýja skráningu

Nýtt

Velja Nýtt í leitarglugga

Breyta gildisdagsetningu í

Þetta er nauðsynlegt til að launakeyrslan

lokadag þess mánaðar sem

sjái viðkomandi einstakling, þrátt fyrir að

launakeyrslan á sér stað í

formlegur starfstími hefjist ekki fyrr en í næsta
mánuði.

Skrá starfsmann

Kennitala

Slá inn kennitölu og ýta á TAB-lykil, við það
sækir kerfið upplýsingar um starfsmann.

Velja aðgerð

Aðgerð

Velja Stofna starf ef viðkomandi á að verða
starfsmaður beint (þ.e. á ekki að verða
umsækjandi, því ferli er lýst í
ráðningarferlisbók)

Velja tegund starfsmanns
Vista skráningu

Vallisti opnast

Velja það sem við á.
Vistaðu með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).

Skráning á starfi:
Aðgerðir

Nafn á reit/hnapp

Skýringar

Fara inn í starfamynd

Starf

Mynd opnast

Skrá skipulagseiningu

Skipulagseining

Velja úr lista þá skipulagseiningu sem
starfsmaður er ráðinn til.

Skrá stéttarfélag

Stéttarfélag

Stéttafélag valið úr lista.

Skrá lífeyrissjóð

Lífeyrissjóður

Listi yfir lífeyrissjóði er háður því hvaða
stéttarfélag er valið.
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Aðgerðir

Nafn á reit/hnapp

Skýringar

Velja launakeyrslu

Launakeyrsla

Aðeins er um eina launakeyrslu að ræða, sem
er mánaðargreiðsla.

Skrá stöðu starfs

Setja þarf stöðuna Fyrirframstarf á bið á

Staða

starfið.
Vista skráningu

Vistið með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).

Skráning fyrirframlauna:
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Opna launaforsendumynd

Launaforsendur

Opna launaforsendumynd

Búa til nýja línu í

Annað hvort smella á græna krossinn efst í

skráningarmyndinni

vinstra horninu eða fara neðst í listann (smella
með músinni í neðstu línuna og ýta á ör niður),
þá opnast ný lína með gulum reit.

Velja launategund

Nafn launategundar

Velja launategund mánaðarlaun fyrirfram úr
lista.

Vista skráningu

Vistið með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).

Þegar þessari skráningu lýkur þarf að loka launaforsenduglugga og fara aftur
inn í starfamynd. Nú þarf að tryggja það að starfið sé virkt og öll skráning fyrir
hendi frá og með þeim degi sem raunveruleg ráðning á sér stað. Þessi
dagsetning stýrir starfsaldri, ráðningardegi á ráðningarsamningi og hvernig
laun eru hlutfölluð í fyrsta keyrslumánuði.
Ekkert er því til fyrirstöðu að gera alla skráningu á fyrri dagsetningunni ef
það þykir henta betur. En það verður að breyta stöðu starfs í virkt starf á
réttum degi til að launin hlutfallist rétt og starfsaldur teljist rétt.
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Skráning á starfi:
Aðgerðir

Nafn á reit/hnapp

Skýringar

Loka forsenduglugga

Ctrl+F4

Loka forsenduglugga

Breyta gildisdagsetningu í

Þarna hefst virka starfið.

raunverulegan upphafsdag
starfs
Velja starfsheiti

Starfsheiti

Starfsheiti valið úr lista. Starfsheiti eru
auðkennd stofnun með skammstöfun
stofnunar.

Velja stöðuheiti, ef við á

Stöðuheiti

Stöðuheiti valið úr vallista. Stöðuheiti þarf
einungis að skrá á þá starfsmenn sem hafa
hlutverk í samþykktarferlum tengdum
innkaupum.

Skrá samning og launaflokk

Samn. og launafl.

Valinn viðeigandi samningur og launaflokkur.
Samningurinn er háður stéttarfélaginu sem
starfsmaður er skráður í.

Skrá staðsetningu

Staðsetning

Velja staðsetningu starfseiningar af vallista. Ef
ekkert valið kemur athugasemd um hvort vilji
sé til að nota sjálfgefna staðsetningu
skipulagseiningar þegar skráningin er vistuð.

Skrá stöðu starfs
Vista skráningu

Nú þarf að breyta stöðunni í Virkt starf.

Staða

Vistið með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S). Mikilvægt að velja Uppfæra.
Velja næsta yfirmann

Yfirmaður; nafn og

Yfirmaður viðkomandi starfsmanns er valinn

númer

af starfsmannalista. Sá yfirmaður hefur
aðgang að upplýsingum um starfsmanninn í
sjálfsafgreiðslu stjórnenda.

Skrá í valsvæði ef þarf
Vista skráningu

Sveigjusvæði

Skrá í valsvæði (kafli 2.2.3)
Vistið með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).
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Skráning starfshlutfalls:
Aðgerðir

Nafn á reit / hnapp

Skýringar

Opna starfshlutfallsmynd

Starfshlutfall

Mynd opnast

Skrá starfshlutfall

Gildi

Ef viðkomandi starfsmaður er í 100% starfi er
skráð 100, ef 50% þá 50. Ekki má skrá meira
en 100 í svæðið.

Skrá einingu

Eining

Hér er einungis hægt að velja um eitt gildi þ.e.
starfshlutfall.

Vista skráningu

Vistið með því að smella á Vista hnappinn

Vista

(eða Ctrl+S).

Eftir skráninguna myndi starfssagan líta einhvern veginn svona út:

Þetta er dagsetning launakeyrslunnar sem

Þessi dagsetning er raunverulegur

fyrirframlaunin eiga að keyrast með í. Á

upphafsdagur starfs. Hérna er starfið orðið

þessari dagsetningu þarf starfið að vera til

virkt og byrjað að telja til starfsaldurs. Þessi

og allar forsendur sem eiga að reiknast með

dagsetning stýrir því einnig að

(þ.m.t. félagsgjöld og lífeyrissjóður).

fyrirframlaunin reiknast frá 15.10

80

31.10.

© Skýrr hf 2007

Launakerfi Oracle, Ríki, 4.7 útg.

8 Myndaskrá
Mynd 1. Kerfishlutar Oracle. ....................................................................................................... 4
Mynd 2. Aðalvalmyndagluggi launakerfis. .................................................................................. 6
Mynd 3. Breyta kerfisdagsetningu; já eða nei? ........................................................................ 11
Mynd 4. Finna glugginn; leitargluggi fyrir einstaklinga.............................................................. 11
Mynd 5. Nafnalisti með öllum nöfnum í kerfinu sem byrja á Þórólfur. ...................................... 11
Mynd 6. Einstaklingsglugginn. .................................................................................................. 12
Mynd 7. Velja stofndagsetningu fyrir nýja starfsmanninn. ........................................................ 12
Mynd 8. Finna gluggi, smellt á Nýtt hnappinn þegar stofna/skrá á nýjan einstakling. .............. 13
Mynd 9. Skráningarmynd fyrir skattkort. ................................................................................... 14
Mynd 10. Vallisti fyrir mismunandi tegundir skattkorta. ............................................................ 15
Mynd 11. Kvittun fyrir afhendingu skattkorts. ........................................................................... 17
Mynd 12. Skráningarmynd fyrir séreignarsparnað. .................................................................. 21
Mynd 13. Skráningargluggi fyrir upplýsingar um bankareikning. .............................................. 23
Mynd 14. Skilaboðagluggi. ....................................................................................................... 23
Mynd 15. Skráningargluggi fyrir starf og upplýsingar tengdar því. ........................................... 25
Mynd 16. Skjámynd til að skrá starfshlutfall. ............................................................................ 27
Mynd 17. Valsvæði til að skrá starfssamband og stöðuflokk starfs. ......................................... 28
Mynd 18. Svæði til að skrá starfsmann sem yfirmann.............................................................. 29
Mynd 19. Starfsaldursmynd. ..................................................................................................... 30
Mynd 20. Gluggi til að skrá og skoða launaforsendur. ............................................................. 32
Mynd 21. Skráningargluggi fyrir forsendugildi. ......................................................................... 34
Mynd 22. Skilaboðagluggi. ....................................................................................................... 35
Mynd 23. Skráningargildi fyrir fastan frádrátt. ........................................................................... 37
Mynd 24. Skráningargildi fyrir breytilegan frádrátt. .................................................................. 38
Mynd 25. Skjámynd til að gera afturvirkar leiðréttingar á föstum launaforsendum. ................. 39
Mynd 26. Skráningargluggi fyrir kostnaðarstað. ....................................................................... 45
Mynd 27. Skráningargluggi til að yfirskrifa kostnaðarstað á launaforsendu. ............................ 46
Mynd 28. Skráningargluggi fyrir tímaskráningu. ....................................................................... 48
Mynd 29. Mynd til að flytja bunka yfir í launaforsendur. ........................................................... 50
Mynd 30. Gluggi til að setja af stað flutning, villupróf eða eyða bunka. ................................... 50
Mynd 31. Skráningarlínur í BEE mynd. .................................................................................... 51
Mynd 32. Mynd til að keyra prufu-launaútreikning fyrir starfsmann. ......................................... 52
Mynd 33. Prufu-launaútreikningur, hnappur til að skoða niðurstöður....................................... 53
Mynd 34. Vallisti........................................................................................................................ 53
Mynd 35. Listi yfir öll störf starfsmans. ..................................................................................... 55
Mynd 36. Gluggi sem sýnir niðurstöður launakeyrslu............................................................... 56
Mynd 37. Niðurstaða launakeyrslu. .......................................................................................... 57
Mynd 38. Niðurstaða launakeyrslu, störf í keyrslunni. .............................................................. 58
Mynd 39. Niðurstöður launakeyrslu fyrir einn ákveðinn starfsmann. ........................................ 59
Mynd 40. Launaseðill skjámynd ............................................................................................ 60
Mynd 41. Launaseðill. ............................................................................................................... 60
Mynd 42. Launaseðill útprentun. ........................................................................................... 60
Mynd 43. Niðurstöðugildi. ......................................................................................................... 61
Mynd 44. Inntaks og úttaksgildi forsendu. ................................................................................ 62
Mynd 45. Niðurstöður launakeyrslu, skilaboð. .......................................................................... 63
Mynd 46. Niðurstaða launakeyrslu, stofnar. ............................................................................. 64
Mynd 47. Leit í launaseðlum. .................................................................................................... 66
Mynd 48. Starfsmannamappa. ................................................................................................. 67
Mynd 49. Starfamappa. ............................................................................................................ 68
Mynd 50. Leitargluggi til að finna starfsmenn eftir starfstengdum upplýsingum. ..................... 69
Mynd 51. Starfsmenn eftir skipulagseiningum. ......................................................................... 70
Mynd 52. Starfsmenn eftir launategund.................................................................................... 71
Mynd 53. Sögulegar upplýsingar um starf. ............................................................................... 72

81

© Skýrr hf 2007

Launakerfi Oracle, Ríki, 4.7 útg.

Mynd 54. Sögulegar upplýsingar um launaforsendur. .............................................................. 73
Mynd 55. Sögulegar upplýsingar um launaforsendur. .............................................................. 74

82

© Skýrr hf 2007

