EG Silkeborg Løn – få
bogført feriegodtgørelse
ved afdelingsskift
Alle lønansvarlige kender problemet
Kort før sommer flytter en medarbejder til en anden afdeling. Forpligtelsen til
ferie med løn og dermed udgiften følger med, men ikke den tilsvarende
feriegodtgørelse.
Nu kan du med et nyt modul til Silkeborg Løn – Feriegodtgørelse ved
afdelingsskift – slippe for at omkontere manuelt for at få udgiften placeret
korrekt.

Fordele:
Løsningen sikrer:
• At den opsparede
feriegodtgørelse automatisk
følger den enkelte
medarbejder ved
afdelingsskift.
• Mere præcise
afdelingsregnskaber med
supplerende bogføring som
efterregulering, korrektion til
afholdt ferie m.m.

Slut med at betale for andres medarbejdere

• At bogføringen automatisk
korrigeres, når der har været
en fejlregistrering af
afdelingsskiftet.

Modulet automatisere bogføringen af feriegodtgørelse i den situation, hvor en
medarbejder flytter til en anden afdeling, og hvor den nye afdeling i dag afholder
alle omkostningerne til feriegodtgørelse.

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

Som sidegevinst får afdelingen også automatisk bogført de ændringer, der
efterfølgende kan komme til feriegodtgørelsen, uanset om dette skyldes en
lønmæssig efterregulering, eller at der er foretaget ændringer til den afholdte
ferie.

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

Kom i gang nu, og høst straks fordelene
Gå i gang nu, selv om regnskabsåret er startet, og få omkonteret den del af året,
hvor modulet ikke har været i brug.
Modulet Feriegodtgørelse ved afdelingsskift er et tilkøbsmodul til EG Silkeborg
Løn.

Vil du høre mere?
Hvis du vil høre mere om pris og muligheden for en hurtig implementering, så
kontakt din kundeansvarlige hos EG Silkeborg Data.

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle
deres virksomhed yderligere.
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på
baggrund af en dyb forståelse af vores kunders profession og branche.
Læs mere på https://eg.dk/om-eg/

Kontakt EG Silkeborg Data på tlf.:
7013 2211 eller kontakt@eg.dk

