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Journaliseringsrun 
Als er na de salarisrun nog wijzigingen waren in de kostenverbijzondering, dan moest u een extra salarisrun 

uitvoeren om de correcte journalisering te krijgen. Dit was vooral een probleem voor bedrijven die gebruik 

maken van de in- en uitleenfunctionaliteit (zie paragraaf 2.7 in releasenotes 80 – 14 jan 2017). Uren van 

medewerkers zijn pas na het einde van de periode bekend, terwijl de salarisrun bijvoorbeeld al een week voor 

het einde van de periode wordt uitgevoerd.  

Met ingang van deze versie ondersteunen we nu een nieuw soort salarisrun, de "Journaliseringsrun", waarmee 

u een correctiejournaalpostbestand kunt maken. Het voordeel is dat eventuele wijzigingen in 

werknemersgegevens, tabellen of salariscomponenten niet worden meegenomen, wat bij een extra salarisrun 

wel het geval is. 

Journaliseringsruns kunnen niet worden gebruikt om een betaalbestand, loonaangifte of pensioenaangifte te 

maken.  

Journaliseringsrun maken 

U maakt een journaliseringsrun op dezelfde manier als een normale run. Ga naar Configuratie > Organisatie 

configuratie > Salarisrun definities en klik op de knop Nieuwe salarisrun. Zet een vinkje in het vakje 

Journaliseringsrun.  

 

 

 

  

2 



 

Een journaalpostrun kan ook een “terugkerende salarisrun” zijn. De sluitingsdatum zet u op bijvoorbeeld een 

week na het einde van de periode. Bij Periode kiest u “Voorafgaand aan de periode waarin de sluitingsdatum 

valt”.  

De normale validaties zijn van toepassing. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een journaalpostrun aan te 

maken voor een periode als de volgende periode is uitbetaald.  

In het overzichtsscherm staat bij de journaliseringsruns een vinkje in de kolom Journalisering:  

 

 

Ook andere schermen zijn aangepast voor de nieuwe journaliseringsruns. In de salariswizard zijn twee 

statusblokken, een voor de journaalpostrun en een voor de journaalpost: Nadat een journaliseringsrun is 

geselecteerd ziet u een pagina met drie secties: Bevestiging, Journaalpost en Overige rapportages: Ook de 

journaliseringsrun moeten zijn bevestigd voordat in een nieuwe salarisrun het betaalbestand kan worden 

aangemaakt. 

 

 

Nadat een journaliseringsrun is geselecteerd ziet u een pagina met drie secties: Bevestiging, Journaalpost en 

Overige rapportages:  
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Ook de journaliseringsrun moeten zijn bevestigd voordat in een nieuwe salarisrun het betaalbestand kan 

worden aangemaakt. 

 

 

Periodieke salarisaanpassing 
Met de nieuwe menuoptie Automatische salarisaanpassing kunt u salarissen van arbeidscontracten aanpassen. 

Deze functie kan periodieke salarisverhogingen voor algemene schalen en CATS-schalen verwerken.  

 

 

Bij Periode moet u kiezen uit de huidige periode of de eerstvolgende toekomstige periode. Als u een vinkje zet 

bij Alle uurlonen overschrijven dan worden handmatig ingevoerde uurlonen overschreven door het uurloon 

volgens de schaal. Daarbij wordt rekening gehouden met de instellingen in de werknemersgroep voor 

overwerkuurloon, ORT-uurloon en reisuurloon. Deze instellingen kunt u wijzigen in het menu Applicatiebeheer 

> Organisatie > Werknemersgroep.  

Nadat u op Start berekening hebt geklikt, ziet u de status en na maximaal 10 minuten zal het systeem op de 

achtergrond met de berekening starten.  

 

 

Nadat de berekening is voltooid hebt u de mogelijkheid om terug te keren naar de situatie van voor de 

berekening. Klik op de knop “Herstel” en de berekende gegevens worden verwijderd.  

 

 

De knop “Weergeven” laat de resultaten op werknemersniveau zien. Dit overzicht kunt u downloaden als pdf-, 

Excel- of CSV-bestand.  
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U kunt de resultaten filteren op Status en op Boodschap. Als u de optie Excel aanvinkt en op Vernieuwen klikt 

worden meer details weergegeven.  

De periodieke salarisaanpassing kan meerdere keren worden uitgevoerd in dezelfde periode. Als wijzigingen in 

voorgaande perioden niet zijn toegepast dan worden ze opnieuw berekend. Alle schaalsalarissen worden 

gevalideerd tegen de werkelijke schaaldefinities.  

 

Werknemers uitsluiten van een verhoging  

Op het tabblad Uitsluitingen van het overzicht kunt u werknemernummers intypen gescheiden door een 

komma (bijv. 100,101,102) of u kunt werknemers opzoeken met het zoekvenster (klik op de +- knop. Als er 

geen berekende salariswijziging voor de werknemer is (bijvoorbeeld door het bereiken van het einde van de 

schaal) dan krijgt u een melding dat de werknemer niet kan worden uitgesloten. Als het salaris alleen maar 

wijzigt vanwege een wijziging van de salarisschaaldefinitie of wijziging van het minimumloon dan ook kunt u de 

werknemer niet uitsluiten.  

Uitgesloten werknemers krijgen (na Vernieuwen) een extra regel op het overzicht. In de eerste regel ziet u de 

berekende verhoging en in de tweede regel het salaris dat zal worden toegepast vanwege de uitsluiting. 

 

Wilt u de periodieke verhoging nog een keer bekijken dan kan dat door te gaan naar ons youtube kanaal 

https://www.youtube.com/user/VismaServiceCenter. Op ons Youtube kanaal staan diverse filmpje met uitleg 

over de verschillende mogelijkheden in het systeem. 

Proforma 
Uitleg t.b.v. de proforma functionaliteit zal wanneer deze gereleased wordt worden beschreven in de 

bijbehorende release notes. 

Onbetaald verlof 
Uitleg t.b.v. de diverse soorten onbetaald verlof mogelijkheden zal wanneer deze gereleased wordt worden 

beschreven in de bijbehorende release notes. 
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