
Importere tilsette og timar frå Webtemp 
 

Eksport av lønn i Webtemp 
Når alle kontrollar er gjort og løn er klar for import til lønssystemet vert endeleg eksport 
køyrt frå Webtemp. Når eksport er køyrt kan ingen av timelistene som er med i eksporten 
korrigerast, så det er viktig at alle opplysningar er korrekt. 
  
Vel Timelister/faktura -> Eksportfil lønn -> Forhåndsvis fra menylinja. 
Sett inn siste dato i lønsperioden i feltet Til og med. Det kan også setjast ein Fra dato, men 
det er ikkje nødvendig om ein ikkje vil avgrensa kva som vert tatt med. Sjekk at alt fortsatt er 
ok på forhandsvisninga (Inga raude merknadar). Dersom det vert gjort endringar, må ny 
forhandsvisning køyrast. Dersom alt ser greitt ut kan eksportfil opprettast. 
 
Vel Timelister/faktura -> Eksportfil lønn -> Opprett ny fil fra menylinja. 
Eksportfiler vert no oppretta og legg seg i standard mappe for eksport, normalt 
\webtemp\lonn.  
 

I Duett 
Importen av tilsette og timar vert gjort i Duett Win. 
NB! Start med å ta sikkerhetskopi i Duett like før import i tilfelle import går feil. Denne kan 
berre leggast inn att direkte etter ein eventuell mislykka eksport. Vær obs på at dersom det 
er satt opp automatikk på klienten (EHF og banktransaksjonar) kan ein risikere og misse data 
om det har skjedd ei overføring i mellomtida. 
 
Sjekk først at korrekt Importoppsett er på plass i Duett. Sjå eiga oppskrift på korleis ein hente 
inn eller erstattar importoppsett. 
 
Vel fyrst Datautveksling -> Eksterne systemer -> Import eksterne data og oppsettet for 
import av tilsette under Navn på oppsett. Gå til skilleark 1 - Kjør import. 

 
 
1. Hent fila standardmedarbeider.txt som vart eksportert frå Webtemp inn under Filnavn. 
2. Dersom ein ønskjer utskrift av tilsette som eventuelt ikkje vert importert på grunn av feil, 

må ein huke av for at desse skal skrivast ut på eiga fil, velje kvar ein vil lagre denne fila og 
namn på fil. 

3. Pass på at det under Importfilter er sett at Aktiv = 1, for å hindre import av passive 
tilsette frå Webtemp. 



Vel «Start import» når alt er klart. Eventuelle feil ved import vil ein etter at denne er køyrt 
finne i skilleark 5 - Logg eller loggfil om ein oppretta dette i pkt. 2 over. 
 
Vel deretter Datautveksling -> Eksterne systemer -> Import eksterne data og oppsettet for 
import av timar under Navn på oppsett. Gå til skilleark 1 - Kjør import. 

 
 
1. Hent fila Duett_timer_...csv som vart eksportert frå Webtemp inn under Filnavn. 
2. Dersom ein ønskjer utskrift av postar som eventuelt ikkje vert importert på grunn av feil, 

må ein huke av for at desse skal skrivast ut på eiga fil, velje kvar ein vil lagre denne fila og 
namn på fil. 

 
Vel «Start import» når alt er klart. Eventuelle feil ved import vil ein etter at denne er køyrt 
finne i skilleark 5 - Logg eller loggfil om ein oppretta dette i pkt. 2 over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


