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BEMÆRK 

Dette dokument tjener kun informationsformål. Ved anvendelse af dokumentet til andre formål fralægger Lessor A/S sig enhver garantiforpligtelse 

som følge af faktiske mangler og retsmangler. Lessor A/S fralægger sig ethvert ansvar for direkte og indirekte skader – hvad enten det udspringer 

af aftalen eller af loven – som kan opstå i forbindelse med anvendelsen af eller anden brug af dokumentet. Dette dokument kan ændres af Lessor 

A/S efter behov uden forudgående meddelelse. 

Indholdet af dette dokument er ophavsretligt beskyttet. Uden skriftlig tilladelse fra Lessor A/S må dokumentet hverken helt eller delvist 

mangfoldiggøres på nogen som helst måde. 

De beskrevne programmer må kun anvendes eller kopieres i overensstemmelse med licensvilkårene. 

COPYRIGHTPÅTEGNING 

Copyright © 2018 Lessor A/S, Gydevang 46, 3450 Allerød, Danmark. Med forbehold af alle rettigheder. 

VAREMÆRKE 

De varemærker, som der henvises til i dette dokument og som er mærket med enten TM eller ®, er enten Microsoft Business Solutions’ 

varemærker eller indregistrerede varemærker. Varemærkerne Microsoft, Windows, Windows NT, SQL Server og BackOffice er derimod 

indregistrerede varemærker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. 

Der tages forbehold for alle ikke udtrykkeligt tildelte rettigheder. 

Udgivet af Lessor A/S. 
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Overgang fra ACF til Feriepengeinfo 
Hvis du i dag indberetter virksomhedens feriedage og -penge til ACF (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister), som står for at blive nedlagt i 

slutningen af 2018, skal du følge nedenstående punkter for at blive klar til at indberette til Feriepengeinfo, når ACF melder, at jeres data er klar til at 

blive migreret fra ACF til Feriepengeinfo. 

 

Ferieindberetningstype SE-nr. 
Start med at gå ind under feltet Ferieindberetningstype SE-nr. på oversigtspanelet Ferie på medarbejderkortet. Her skal du oprette din virksomheds 

SE-nr. ved at aktivere feltet med den lille pil og vælge ny. I det fremkomne billede skal du nu oprette din virksomheds SE-nr. Ved oprettelsen skal du 

huske at sætte markering i kolonnen Eget feriekort. 

 

SE-nummeret skal nu vælges på den enkelte medarbejder i feltet Ferieindberetningstype SE-nr. Her skal du samtidig sørge for at fjerne 

markeringen i feltet ACF. Indberetning af feriedage/-penge vil nu fremadrettet ske til Feriepengeinfo via den eIndkomstfil, der dannes. 

 

Udbetaling af feriepenge 
Når feriepengene efterfølgende skal udbetales, skal feriepenge anmodninger fra Feriepengeinfo indlæses under Periodiske aktiviteter, 

Feriepengeinfo, Ferieanmodning. Når filen er indlæst, vil ferieregistreringerne automatisk lægge sig i den valgte fraværskladde.  


