
Hvis du ikke kan læse dette nyhedsbrev, så se det på www.skovbodata.dk under support/nyhedsbreve.
 Er nyhedsbrevet kommet i din mappe for uønsket post, så fortæl dit emailprogram at det skal stole på mails fra skovbodata.dk

 

Til @@Navn@@
  

Hent posteringer fra banken
 Det er nu muligt, at hente posteringer fra banken ind i posteringskladden. 

 Dato, posteringstekst udfyldes og der kan vælges modkonto (typisk 638105) samt første bilagsnr. 
 se vejledning her…

Regnskab/budget
 Da årsregnskabet nu er afleveret, så skal I huske at markere på DAP, når alle bilag er overført, så revisoren

kan se dem.
 Når regnskabet er afleveret, er det tid at tænke på budgettet. Vi holder budgetkursus i Skovbo Data 30. april,

tilmelding på hjemmesiden under kurser.
 I år skal vi bl.a. huske:

at der igen skal betales forsikringsbidrag
at forholde os til den nye ferielov og den feriepengeforpligtelse der skal indbetales for alle fastansatte.
På DAP ligger nogle vejledninger og en vejledning til at finde størrelsen af feriepengeforpligtelsen i
lønsystemet.

Hvordan det skal budgetteres er ikke meldt centralt ud, så det er en provstibeslutning.

Brugeroplysninger
 Som administrator, har du ansvaret for hvem, der har adgang til systemerne. Der logges fra vores side hvem

og hvornår en bruger har været inde i systemet. Derfor er det af stor vigtighed, at alle brugere får udfyldt
ALLE profil oplysninger:

brugernavn (Navn på den der logger ind)
fulde navn
e-mail
telefonnr.

Har I brugere i systemet, som kun er registeret med brugernavn vil vi gerne opfordre jer til, at få opdateret
brugerens oplysninger.

 Ved udskiftning af medarbejdere og dermed brugere, er det vigtigt, når den nye bruger er oprettet, at få
slettet den gamle. Vi opgør nye brugere i slutningen af hver måned og opkræver betaling for resten af året.
Allerede opkrævede brugere refunderes ikke.

 Af hensyn til vores eget regnskab, vil det være dejligt med en mail, så vi ikke opkræver jer forkert eller
sender regningen til en tidligere ansat, når der er udskiftning af brugere i systemet.

Venlig hilsen

Skovbo Data
 Support-team
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