
 

 

Generelt 

I modulet Lønadministration findes alle nødvendige 
rutiner til at varetage aflønning og afregning af medar-
bejdere. De daglige rutiner inkluderer bl.a.:  registre-
ring af lønafregninger, bogføring, lønudbetaling, hånd-
tering af faste træk samt dannelse af lønsedler. Herun-
der DIS og DAS beregninger. 

 

Elektroniske overførsler 

I OMEGA findes en lang række af elektroniske over-
førsler (normalt via Internet eller email). Herunder føl-
ger en oversigt over de vigtigste: 

- eIndkomst indberetning til SKAT 

- Indlæsning af eSkattekort Danmark 

- Kompensationsbeløb til Udligningskontoret 

- PFA - danskere 

- PFA - udlændinge 

- Helbredsikring PFA 

- Nordea Liv og Pension 

- HTS Pension / PensionDanmark 

- Barselsudligningsordningen 

- Feriepenge til FerieKonto og Feriefonden 

- Lønstatistik til Danmarks Statistik og DA 

- Lønstatistik til DanskeRederier 

- Feriepenge til Danmarks Rederiforening ferieprogram 

- Mønstringsoplysninger til Søfartsstyrelsen 

- Mønstringsoplysninger til OCIMF og Q88 

- Overførsel af data til MS-Excel og MS-Word 

- Overførsel af data til Acrobat Reader PDF 

 

Overførsel til finanssystem 

OMEGA har integration til en lang række bogførings-
systemer, hvoraf de vigtigste er følgende: 

- SAP 

- XAL 

- Axapta  

- Navision 

- JS Edwards 

- ShipNet 

- Visma 

- Concorde 

 

Derudover kan de fleste andre økonomisystemer på 
markedet også indbygges. 

Bankoverførsler 

Følgende banksystemer er supporteret i OMEGA: 

- PBS / GrønlandsBanken 

- BEC Bankernes EDB-central 

- DanskeBank 

- Nordea / Unitel 

- Nordea Personkonto Sverige 

- Sparekasserne 

- BG Bank  

- Jyske Bank 

- Spar Nord 

- Føroya Sparikasse / Føroya Banki 

- EIK Bank 

- KMD Udbetaling 

- Bankgirot Sverige 

+ en række udenlandske banker 

 

Lønsedler 

OMEGA har en indbygget rapport generator hvor man 
selv kan designe udseendet på lønsedlerne. De kan have 
forskellige layout og lønsedler kan ligeledes udskrives i 
forskellige sprog og valuta. Alle lønsedler (herunder 
gamle lønsedler) gemmes automatisk og kan altid gen-
udskrives. Der findes følgende måder at danne lønsedler 
på i OMEGA: 

- Udskrivning på almindeligt papir 

- Udsendelse via email 

- Overførsel til Decentral Print (f.eks. anden afdeling) 

 

Vigtige funktioner 

Herunder følger en kort oversigt over de vigtigste nøgle-
funktioner i OMEGA: 

- Lønsedler på flere forskellige sprog 

- Lønafregning i forskellig valuta 

- Forskellige skatteforhold pr. person styres automatisk   

   (f.eks. Dansk, Grønlandsk, Færøsk) 

- Ubegrænset antal overenskomster 

- Individuelle/personlige lønninger 

- Månedsløn, 14-dages løn, Ugeløn, Timeløn, Bonusløn,  

   Fiskerihyre, Honorarløn mv. 

- Brugerdefinerede lønberegninger 

- Brugerdefinerede lønarter 

 

Kontor 
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