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Indlæs løndata fra Lessor til Kassekladde 

Hvis man anvender Lessor til at lave løn, er det muligt at udlæse en fil 

med løndata. Der er mange forskellige formater at vælge imellem, men 

det er kun format 3, som kan indlæses i DSMs kassekladde. Læs evt. 

mere om udlæsning fra Lessor i Lessors vedhæftede vejledning. 

Lessor Personale 
Manager Integration.pdf

 

For at indlæse den udlæste fil skal du åbne kassekladden. 

Kassekladden finder du under Økonomistyring – Finans – Finanskladder: 

 

Indlæsning af løndata fra Lessor findes under Funktion – Indlæs løndata – 

Lessor format 3 
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Indlæs løndata Lessor format 3 

 

Anfordringsbillede 

 

De enkelte felters betydning er forklaret i det efterfølgende. 

Feltet Filplacering 

I feltet filplacering skal sti og filnavn til den fil du har udlæst fra Lessor. 

Brug evt. assist edit knappen til at vælge med stifinderen 

 

Feltet Evt. beskrivelse 

Her kan du indtaste en tekst, som indsættes i feltet beskrivelse i 

kassekladden. 

Feltet Divisionskode overføres til dimensionskode 

Hvis du ønsker at Divisionskoden fra Lessorfilen skal overføres til en 

dimension i kassekladden, skal du her vælge den ønskede dimension. 

Den værdi, som findes i filen fra Lessor, skal findes som værdi i den 

valgte dimension ellers stopper indlæsningen med en fejlbesked. 

Afdelingskode overføres til dimensionskode 

Hvis du ønsker at afdelingskoden fra Lessorfilen skal overføres til en 

dimension i kassekladden, skal du her vælge den ønskede dimension. 

Den værdi, som findes i filen fra Lessor, skal findes som værdi i den 

valgte dimension ellers stopper indlæsningen med en fejlbesked. 
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Fejlmuligheder 

 

Forkert kontonummer 

Hvis et kontonummer i indlæsningsfilen fra Lessor ikke findes i 

kontoplanen i DSM, så bliver der indsat en linje i kassekladden, men feltet 

kontonummer bliver blankt, og i feltet Beskrivelse vil kontonummeret 

fremgå efterfulgt af en skråstreg og beløbet. 

 

 

 


