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Schemala tt 6.0 - Export till HOGIA lo n plus 

Inledning 

Denna lathund beskriver hur man utför export av grundschema och lönetransaktioner från Schemalätt 6.0 till HOGIA 

Lön plus. Lathunden visar också hur importen av dessa exportfiler utförs i HOGIA Lön plus. 

Exporttyper 

Det finns två typer av exporter som kan göras till HOGIA Lön plus och det är export av grundschema och export av 

lönetransaktioner. Export av grundschema innebär att ett grundschema från Schemalätt kan importeras till HOGIA 

Lön för en bestämd period. Detta schema blir då gällande i HOGIA Lön vilket innebär att uppsatta affärsregler för 

beräkning av exempelvis OB ersättningar i HOGIA Lön kommer att baseras på det importerade arbetsschemats 

arbetstider. Denna exporttyp är fullt tillräcklig för de av våra kunder som INTE utnyttjar jour- eller 

beredskapstjänstgörande personal i sin verksamhet, dvs. där arbetstyperna Jour eller Beredskap inte utnyttjas i 

Schemalätt. 

Den andra exporttypen kallas Export av lönetransaktioner och den är en kompletterande export som kan användas 

då grundschemaexporten inte är tillräcklig dvs. då arbetstyperna Jour eller Beredskap i utnyttjas i det arbetsschema 

som ska exporteras. Med hjälp av denna export kan man på ett enklare sätt sammanställa tider för OB-, Jour och 

Beredskap innan de exporteras till HOGIA lön. Vi export så grupperas/summeras dessa tider efter kundens lönearter 

kan därefter importeras till HOGIA lön. 

Export/Import av grundschema 

Förutsättningar inför export från Schemalätt 

Innan du genomför exporten bör du kontrollera att: 

• rätt kollektivavtal är angivet i det aktuella arbetsschemat 

• all personal som skall exporteras har ett angivet anställningsnummer i det aktuella arbetsschemat 

• all personal som skall exporteras har schemalagt tid i det aktuella arbetsschemat 

Förfarande vid export från Schemalätt 

1. Starta Schemalätt och öppna det arbetsschema som ska exporteras. 

2. Välj menyalternativet Exportera till… och Annat system… från Arkiv-menyn i Schemalätt 
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3. Dialogrutan Export visas nu enl. följande: 

 

4. Utför exporten genom att: 

a. välja alternativet ”HogiaLön Plus Grundschema” i dropplistan Export till 

b.  välja den period som du vill exportera i fälten Från datum/Till datum 

c. klicka på knappen Exportera 

5. Dialogrutan Export till Hogia Lön visas nu och programmet föreslår ett namn på exportfilen (i detta exempel 

”HOGIA_Eken1_20160101.txt”) men du kan ändra detta namn om du vill. Avsluta exporten genom att klicka 

på knappen Spara. 

 

a 

b 

c 
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Förfarande vid import till Hogia Lön Plus 

 

1. Starta Hogia Lön Plus. 

2. Gör import av den exportfil som du exporterade från Schemalätt (i detta exempel 

HOGIA_Eken1_20160101.txt) genom att välja menyalternativet Arkiv/ Import/Arbetsschema/anställd. 

 

 
 
 

Systemet tar en automatisk säkerhetskopia om du har det inställt under menyn 

Arkiv/Inställningar/Avancerade inställningar/Säkerhetskopiering vilket gör att du kan återläsa en 

säkerhetskopia innan importen om det skulle bli fel efter inläsningen. Läser du in filen flera gånger så får 

anställd samma schema under perioden fast med olika schemanummer.  
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3. Ange sökvägen till den exportfil som du tidigare exporterade från Schemalätt. 

Markera filen och klicka därefter på OK.  

 

4. Svara Ja på frågan om du vill importera filen (i detta exempel HOGIA_Eken_20160101.txt). 

 

 
 
 

5. Om du har inställningen Visa logg förkryssad så visas en logg med information om det importerade 

arbetsschemat i ett textfönster enl. följande exempel. 
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Export/Import av lönetransaktioner 

Förutsättningar inför export från Schemalätt 

I detta exempel förutsätter vi att det arbetsschema som ska exporteras är iordningställt på ett korrekt sätt. Du bör 

därför kontrollera att: 

• rätt kollektivavtal är angivet för det aktuella arbetsschemat 

• gällande lönearter har lagts upp under Inställningar/Lönearter 

• all personal som ska exporteras har ett angivet Anställningsnummer 

• all personal som ska exporteras har schemalagt tid 

Förfarande vid export från Schemalätt  

1. Starta Schemalätt och öppna det arbetsschema som ska exporteras. 

2. Välj menyalternativet Exportera till… och Annat system… från Arkiv-menyn i Schemalätt 

 

3. Dialogrutan Export visas nu enl. följande: 

 

 

a 

b 

c 
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4. Utför exporten genom att: 

a. välja alternativet ”HogiaLön Plus Lönetransaktioner” i dropplistan Export till 

b.  välja den period som du vill exportera i fälten Från datum/Till datum 

c. klicka på knappen Exportera 

6. Dialogrutan Avvikelsehantering för export av lönetransaktioner visas nu enl. följande: 

 

 

7. Genomför avvikelsehantering för den/de personer som har någon förändring av arbetstid i förhållande till 

grundschemat genom att: 

a. expandera personalraden genom att klicka på + tecknet efter namnet på personen 

b. markera den/de dagar som den anställde har avvikelser 

c. klicka på den avvikelseknapp som motsvarar den anställdes avvikelse (i detta exempel Sjukdom) 

d. ange en kort notering i dialogrutan Kommentar om du önskar 

e. klicka på knappen Exportera när avvikelsehanteringen är klar 

 

 

a 
b 

c 

d 

e 
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8. Dialogrutan Export till Hogia Lön visas nu och programmet föreslår ett namn på exportfilen (i detta exempel 

”HOGIA_PAYROLL_Eken1_20160101.xml”) men du kan ändra detta namn om du vill. Avsluta exporten 

genom att klicka på knappen Spara. 

 

 

Förfarande vid import till Hogia Lön Plus 

 

1. Starta Hogia Lön Plus 

 

2. Välj menyalternativet Arkiv/Import/Löneberedning 
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3. Ange sökvägen till den exportfil med lönetransaktioner som du skapat med hjälp av Schemalätt.  Markera 

filen (i detta exempel ”HOGIA_PAYROLL_Eken1_20150105.xml”) och klicka därefter på knappen OK. 

 

 
 

4. Systemet tar en automatisk säkerhetskopia om du har detta inställt under menyalternativet 

Arkiv/Inställningar/Avancerade inställningar/Säkerhetskopiering vilket gör att du kan återläsa en 

säkerhetskopia innan importen om det skulle bli fel efter inläsningen.  

 

 
 

5. Innehållet i XML-exportfilen visas på nu på bildskärmen. De transaktionsrader som innehåller något felaktigt 

värde saknar en bock i rutan Godkänd längst till vänster och de fält som har felaktigt innehåll visas även med 

röd text. 

 

6. Korrigera eventuella felaktiga värden om sådana existerar i listan. När du har skrivit in rätt information för 

dessa så blir texten svart igen och raden godkänns genom att en bock sätts i rutan Godkänd. Om filen 

innehåller många felaktiga rader så kan du markera alternativet Visa endast ej godkända för att lättare se 

vilka transaktionsrader som innehåller felaktiga uppgifter. Du kan även justera fältinnehållet för godkända 

transaktioner, t.ex. löneart, datum och antal i detta läge om du vill. 
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7. Klicka på knappen Importera för att importera transaktionsraderna till löneberedningen. Om du händelsevis 

skulle ha missat att rätta upp någon rad få du ett meddelande om detta nu och raden blir då inte 

importerad. 

 

 
 

8. Slutför importen genom att klicka på knappen OK i den dialogruta som visas enl. exemplet nedan. 

 

 
 
 

9. När transaktionerna importerats till löneberedningen så visas en lista över vad som har importerats 

(förutsatt att alternativet Utökad loggning var ikryssad i samband med vid importen). Skriv ut rapporten om 

du önskar detta och stäng sedan rapporten. 
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10. Du får nu en fråga om den importerade filen ska tas bort eller sparas. Välj Ja om du vill radera filen eller Nej 

om du vill att den ska sparas. 

 

 
 

11. När transaktionerna har importerats till löneberedningen i Hogia Lön Plus så har du möjlighet att göra 

eventuella slutjusteringar här om du önskar detta. 

 

 
 


