
 

e-conomic 

Du skal opdateret din kontoplan 
I forbindelse med den nye ferielov, er der mange virksomheder, der skal indefryse feriepenge i perioden 1. 
september 2019 til 31. august 2020. 

For at du kan holde styr på de indefrosne feriemidler, har vi tilføjet nye punkter til din kontoplan i DataLøn. 
Denne opdatering kan medføre forstyrrelse på den automatiske overførsel for august måned. Derfor skal 
du opdatere kontoplanen i din integration til e-conomic, inden du kan overføre dine bogføringsoplysninger.  

Det gør du sådan her:  

På forsiden af LønAdministration vælger du ’Bogføringsposter’, og herefter ’Integrationer’. 

 

 

På listen over økonomi-systemer, vil e-conomic stå først - her vælger du ’Administrer’. 



 

 

På det efterfølgende billede vælger du ’Indstillinger’, og fortsætter til du når kontoplanen. Her skal du finde 
grupperne ’Skyldige feriepenge og SH’ samt ’Skyldige feriepenge (indefrosne)’. Grupperne skulle gerne 
være markeret med en rød farve. 

 

For at rette kontonummeret, trykker du blot på kategorien, så den udvider sig. Hvis de forskellige 
underpunkter skal bogføres på forskellige konti, trykker du på funktionen ’Brug samme konto for alle i 
gruppen’.  Ved at trykke på pilen ud for posten, kan du vælge hvilket kontonummer, de enkelte poster skal 
bogføres på. 



Mangler du et kontonummer til de indefrosne feriepenge, og har du behov for at oprette en ny konto, kan 
du læse e-conomics vejledning her: Oprettelse af konto i e-conomic

 

Når du har valgt det ønskede kontonummer/numre på alle posterne i gruppen, vil gruppen skifte farve til 
grå. Når farven er skiftet til grå, har systemet gemt din ændring. Du behøver derfor ikke trykke gem. 

Har du tidligere lønkørsler, der har været forstyrret af vores opdatering, kan du nu overføre dem manuelt. 
Det gør du under punktet ’Lønkørsler’ i toppen af billedet. 

 

De lønkørsler, der allerede er overført til e-conomic, er markeret med grøn. De lønkørsler, der mangler at 
blive overført, er markeret med grå farve. 

For at overføre, trykker du blot på den pågældende kørsel og trykker herefter på knappen ’Overfør’. 



 

 

Når kørslen er grøn, er den overført til e-conomic. 

 

 

 


