
OPPGAVE  KOMMENTAR UTFØRT 

 Bestill bankavtale dersom du ikke har avtale i Duett (det må være 
automatisk oppdatering) 

 

Klargjøring i H&L Ta en gjennomgang av alle ansatte og sluttmeld de som har sluttet 
 

 

 Generer fil: Kartotek/Personer. Velg Eksport, og øverste valg 
Eksporter til fil. Da kommer valg av katalog og filen 
PERSX0000.HWX dannes i denne mappen.  
 
Åpne Excel og hent fila. Slett rader med ansatte som ikke skal 
overføres til Duett, se etter kode 99 
 
I fila er det en kolonne for feriepengegrunnlag. Ingen som har 
verdi i denne kolonnen, skal slettes før import til Duett. 
Sum feriepengegrunnlag * feriepengesats skal være lik 
feriepengelista i H&L.  
 
Lagre som – velg filformat txt 
 

 

Klargjøring i Duett Sjekk om det allerede ligger ansatte i Duett. Hvis ansatte er 
registrert, kontroller om det samsvar mellom ansattnummer i 
Duett og H&L. Er det avvik må script kjøres for sletting og endring. 
Kontakt Duett for bistand til dette. Hvis ansatte bare er delvis 
utfylt, bør annen import vurderes. 

 

 Gå til Duett win – Klientens register – oppsett av bærertyper.         
I kolonnen time skal det være huket av for lønnsart og sørg for at 
det er huket av for arbeidstype i alle kolonnene 
 
For deg som benytter WebTemp: 

- Opprett kunde 19999 
- Opprett varenummer 1, dette må være en timevare 

 

 

Logg inn i Duett 
Økonomi: 
rf.duett.no 

  

Registrer 
bankavtale 

 Husk avtalen må være godkjent av banken før den virker. 
Gå til Meny – Innstillinger – Firmaoppsett Bank 

1. Opprett ny bankavtale for Automatisk overføring 
2. Opprett ny bankavtale ut fra hvilken avtale du har bestilt 

 

Kjør veiviser Duett 
 

Meny – Innstillinger – Veiviser – Ta i bruk en ny prosess – Start 
veiviser – Velg Lønn 
Sett hake på Import av ansatte fra H&L. 
Veiviser vil lede deg gjennom prosessen. 
(Ansatte fra Sunpro importeres via en egen rutine) 

 

 Ved import av ansatte vil følgende informasjon bli overført til 
Duett: 
Ansattnummer 
Fødselsnummer 
Navn 
Adresse  
Postnummer 
Bankkonto 

 



Telefonnummer  
Epostadresse 

Gjennomgang av 
Firmaoppsett Lønn 

Meny – Innstillinger – Firmaoppsett lønn 
Start på toppen, gå gjennom hver arkfane. 
 
 
 
Dersom de ansatte har variable timesatser og satser skal hentes 
fra timeimport, velg ja i dette feltet: 

 
 

 

 Under arkfanen Ansattgrupper må ansattgrupper opprettes og 
alle ansatte kobles til en gruppe. Anbefaler ca 50 i hver 
ansattgruppe. 

 

Kontroller av 
lønnsarter 

Meny – Lønn - Lønnsarter 
Kontroller at lønnsarter du skal benytte har korrekt innstilling. 
Lønnsarter må Ja i feltet Bruk i timeregistrering 

 

Ansattinformasjon Meny – Lønn – Ansatte 
Klikk på en vilkårlig ansatt og informasjon om den ansatte åpnes i 
fire arkfaner: 

- Generelle opplysninger 
- Arbeidsforhold 
- Skattekort 
- Fast lønn/trekk 

Generelle opplysninger: informasjon kommer fra fil eller 
opprettes manuelt 
Arbeidsforhold: Videreføres fra tidligere system og lastes ned fra 
A07 
Skattekort: Lastes ned for alle fra Temaside Lønn. NB: Kontroller 
skattekort:  

 
 
Fast lønn og trekk: Her registreres fast lønn som skal være med i 
hver ordinær lønnskjøring. Eventuelle fordringer skal alltid 
registreres via fordringshaver. Nye fordringshavere registreres fra 
Temasiden for lønn – Flere menypunkter – Opprett ny 
fordringshaver 

 
 

 


