Ämne
Hantera filöverföring till Collectum

Datum
2018-03-01

Mottagare
Huvudadministratörer/Administratörer

Så här skickar du filer från ditt lönesystem till Collectum
Innehåll:
1. Förberedelser du bör göra innan du skickar filerna.
2. Så här skickar du in filerna.
3. Så här rättar du felposter (filhändelser som inte har gått igenom).
4. De vanligaste felpostmeddelandena och hur du löser dem.

1.

Förberedelser

Logga in i Collectums internetkontor och kontrollera följande:





2.

Din behörighet: Se till så att du har tjänsten Anmäla och Ändra för det/de
organisationsnummer du vill skicka fil för. Du ser dina behörigheter på sidan
Administratörer.
Koderna för pensionsplaner: Kontrollera att koderna i internetkontoret, för det/de
organisationsnummer som finns i filen, matchar uppgifterna i ert lönesystem. Du hittar
dem på sidan Företaget under Pensionsplaner.
Kostnadsställen: Kontrollera att kostnadsställena för det/de organisationsnummer som
finns i filen matchar uppgifterna i ert lönesystem. Du hittar dem på sidan Företaget i
tjänsten Kostnadsställen och Fakturaadress.
Dina kontaktuppgifter: Se till så att du har rätt mejladress, så att vi kan skicka
bekräftelsemejl med resultatet av de inlästa filerna till dig. Gå in på sidan
Administratörer och tjänsten Ändra mina kontaktuppgifter för att se din mejladress.

Så här skickar du in filerna

1. Gå in på sidan Anställda: Tjänsten för att skicka filer ligger infälld till vänster.
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2. Ladda upp en eller flera filer samtidigt: Ladda upp din fil genom att klicka på välj

filer och söka fram filen du vill skicka eller dra och släpp filen på markerat område.
Filens namn ska innehålla bolagsnamn och ändringsmånad (ex. Testföretaget AB 1801
ITP1.xml). Tjänsten för att skicka filer fälls ut och du kan se filens innehåll.
3. Titta igenom filens innehåll: Detaljrutan visar precis det som filen innehåller.
Kontrollera att försäkringsändringarna och antalet stämmer, innan du skickar in filen.
Detta är extra viktigt när du ska skicka fil för första gången eller om företaget har bytt
lönesystem.

4. Bekräftelse: När du har tryckt på Skicka in filerna och filen har mottagits får du en
grön bekräftelseruta.
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5. Bekräftelsemejl: Så snart filen har bearbetats, normalt inom några minuter, kommer du

att få ett mejl som meddelar resultatet av den inlästa filen.

6. Röda rutor och inaktiverad Skicka in filerna-knapp: Vi gör kontroller på filen när

du laddar upp den. Om din fil har fastnat i kontrollen behöver du klicka på Detaljer och
läsa felmeddelandet. När du har rättat felet eller fått de behörigheter du behöver, måste
du ta bort filen och ladda upp den på nytt. Först då kommer knappen Skicka in filerna
att aktiveras.
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3.

Så här gör du för att rätta felposter

Varför uppstår felposter? Felposter skapas när det finns en misstämning mellan ert
lönesystem och de uppgifter som Collectum har och betyder att försäkringshändelsen i filen
inte har kunnat registreras. Felposten går tillbaka till er med ett felmeddelande om varför den
inte kunde registreras.
Här finns felposterna: Felposterna hittar du i internetkontoret på sidan Anställda i tjänsten
för att skicka filer under Visa filer och rätta felen.

Så här korrigerar du
1. Klicka på Visa filer och rätta felen: Ett datumintervall på en månad (den senaste) visas
automatiskt för sökning av inskickade filer. Om du inte kan hitta felposterna behöver du
söka på ett längre datumintervall. Välj då ett tidigare fr.o.m.datum. Klicka på Sök filer.
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2. Rätta filer med felposter: En inläst fil som fått resultatet Inläst med felposter ska rättas.
Notera att felposterna inte har registrerats. Du måste rätta samtliga felposter du ser i
tabellen. Klicka på länken Inläst med felposter, se nedan.

3. Överblick över felposterna: Under Översikt felposter ser du felposterna och det är
härifrån som du rättar dem.

A

B

C

D

A. Läs igenom informationen innan du börjar rätta dina felposter.
B. Här ser du alla felposter som måste rättas/bearbetas innan du skickar nästa fil.
C. Här rättar du felposterna. Rätta en ändringstyp i taget för att undvika följdfel.
D. OBS! Detta är översiktslistan av felposterna. All rättning gör du via ”Rätta”knapparna.

Ämne
Hantera filöverföring till Collectum

Datum
2018-03-01

Mottagare
Huvudadministratörer/Administratörer

4. Rätta en ändringstyp åt gången: Börja alltid med Rätta nyanmälan och fortsätt sedan
vidare knapp för knapp där det finns felposter att rätta. I exemplet nedan har vi klickat på
Rätta anmäla lön. Felmeddelandet anger orsaken till att posten inte har registrerats hos
Collectum. Gå igenom varje felpost, korrigera direkt i tabellen och markera posten du
korrigerat genom att klicka i rutan till vänster. Klicka sedan på Nästa.

5. Kontrollera, och bekräfta dina korrigeringar genom att klicka på Bekräfta.

Bekräftelsen visas.
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6. Återvänd till felposterna: Klicka på Tillbaka till felposter där nu sidan med antalet
felposter har uppdaterats. Fortsätt korrigeringen.
7.

Ta bort felposten om du kommer fram till att försäkringshändelsen inte ska registreras.
Du kan t.ex. ha valt att korrigera försäkringshändelsen manuellt i tjänsten Anmäla och
ändra eller valt att skicka ändringen via ny fil. Markera posten och klicka på Ta bort.
Notera att du inte behöver bekräfta detta.

Kontrollera lönesystemet i samband med rättningen: Analysera varför en felpost
uppstått. En felpost är en misstämning mellan ert lönesystem och uppgifterna hos
Collectum.
8. Inläst OK: När du har rättat samtliga felposter ändras texten från Inläst med felposter
till Inläst OK enligt nedan.

9. Finns fler felposter att rätta?
I tjänsten Visa mina filer kan du utöka datumintervallet. Ändra fr o m-datum till den
tidpunkt då ni började skicka fil till Collectum. Är du osäker, ange 2007–10–01, som
var första möjliga tidpunkt att skicka fil till Collectum.
Om du då hittar filer som är orättade, rätta filerna i datumordning (äldsta filen först),
annars är risken stor att följdfel uppstår.
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4.

Exempel på felmeddelanden

Här ser du exempel på de vanligaste felmeddelandena som visas i meddelandefältet när du
ska rätta felposter i dina skickade filer – i tjänsten Visa mina filer. Har du frågor om dessa
eller andra felmeddelanden får du gärna kontakta Collectums kundservice på 08-508 981 00
eller via foretag@collectum.se.
Felmeddelandetext
(Nyanmälan)

Orsak

Nyanmälan finns redan, vg använd
tjänsten flytt eller löneändring.

Du har försökt registrera nyanmälan för Ingen åtgärd nödvändig.
en person på samma tidpunkt och
Vill du ändra, använd någon av
företag
tjänsterna "Flytt" eller "Löneändring".
som tidigare nyanmälan.

Personen finns redan anmäld av er.

Du har försökt registrera nyanmälan
men personen är redan anställd på
samma företag.

Ingen åtgärd nödvändig.
Vill du ändra, använd någon av
tjänsterna "Flytt" eller "Löneändring".

Tidigare anställning finns på samma
bolag. Nyanmälan ska enbart användas
när minst en hel kalendermånad har
passerat mellan anställningarna.
Ändra/annullera tidigare avanmälan via
tjänsten Avanmälan.

Du har försökt registrera en nyanmälan i
samband med återanställning på samma
företag där det ännu inte passerat en hel
kalendermånad sedan den tidigare
anställningen.

Ändra den registrerade tidpunkten för
avanmälan till en senare om
återanställningen har ett nytt slutdatum.
Alt. annullera den registrerade
avanmälan om återanställningen gäller
tillsvidare.

Felmeddelandetext
(Anmäla lön)

Orsak

Åtgärd

Personen saknas hos er. Vg nyanmäl
innan löneändring skickas.

Du har försökt registrera en löneändring Registrera först en nyanmälan innan du
men anställningen saknas.
registrerar en löneändring.

Löneändring per samma månad finns.

Du har försökt registrera lönändring för
en månad där lön redan finns
registrerad.

Anmäld månadslön överstiger 100 000 Rimlighetskontroll för ITP 1-lön.
SEK, är detta korrekt?
Felmeddelandetext
Orsak
(Avanmälan)

Åtgärd

Bekräfta att den nya lönen är korrekt.

Bekräfta att lönen är korrekt.
Åtgärd

Avanmälan redan registrerad för
samma tidpunkt.

Du har redan registrerat en avanmälan. Ingen åtgärd nödvändig.

Anställning/Försäkring mellan företag
och person saknas vid angiven
tidpunkt.

Du har försökt registrera en avanmälan Ändra tidpunkt innan du registrerar
vid en tidpunkt som föregår den aktuella avanmälan.
anställningen.

Felmeddelandetext
(Flytt av försäkrad)

Orsak

Villkor för att flytta person är ej
uppfyllda. Vg kontrollera samtliga
uppgifter.

Du har försökt flytta en person som inte Ändra de felaktiga uppgifterna. Avsluta
längre är anställd på det avlämnande
felposten och registrera uppgifterna
bolaget eller där angivna uppgifter om
igen.
avtalad pensionsplan för personen är
felaktiga.

Åtgärd

