Uttal: [ajtom'a:tisk]
- säger vi i Norrland

Automatiskt löneavdrag för
mobil telefoni
Arne Vedefors
Arne.vedefors@umu.se

Telefoni
Intern
faktura i
Raindance
kvartal

Löneavdrag
<350kr

Löneavdrag
>350kr

Statistik
Fast och
mobil

Program
Sortera/
räkna

Manuell
kontroll

Mobil
operatör
Trafikunderlag

Fördelar med förslaget är att:
• Universitetet minskar de interna kostnader som vi har idag
för manuell hantering av löneavdrag med ca 106 tkr per
år.
• Respektive institution reducerar sina mobila kostnader.
• Universitetet får en enklare och tydligare hantering av
mobila abonnemang
• Förmånsbeskattning hanteras korrekt.
• Anställda hanteras rättvist.
• Förutsätter nya regler för mobil telefoni - Rektorsbeslut

När får jag som anställd löneavdrag?
Data i Sverige
Du har tillgång till en given kapacitet för
surfing,
• Paket1 - 1 GB
• Paket2 - 5 GB
Jag får ett SMS att jag närmar mig surfgränsen
för vad abonnemanget tillåter.
Om jag överskrider den tilldelade kapaciteten
så begränsas hastigheten
För att fortsätta surfa med normal hastighet
måste jag beställa mer kapacitet privat,
•
•

Direkt från TDC via SMS
Via teleadministratörerna

Data inom EU

Data utanför EU

Om jag använder mobilt
data i utlandet måste jag
beställa ”ta bort spärr för
data i utland” innan jag
reser.

Om jag använder mobilt
data i utlandet måste jag
beställa ”ta bort spärr för
data i utland” innan jag
reser.

Kostnaden är 45 öre per
MB över 1 GB (paket 1)
eller 5 GB (paket 2).

Kostnaden är enligt
prislista per land.

Kostnaderna för data utöver min pott på 40 kr per månad
betalas av mig privat.
Beloppsgräns för data i utland är 420 kr och kan ändras.
Varningssms går ut vid 70% av inställd beloppsgräns.
Ytterligare data i utland kan beställas via SMS

Beloppet som ska betalas dras av från min
nettolön.

Beloppet som ska betalas dras av från min nettolön
månadsvis.

Avdraget görs månadsvis på min lön.

Kostnader i tjänsten tas upp i reseräkningen

När får jag som anställd löneavdrag?
Samtal/SMS/MMS
i Sverige

Samtal/MMS/SMS
till utland

Samtal/MMS/SMS
inom EU

Samtal/MMS/SMS
utanför EU

När jag förbruka mer än
vad som ingår i mitt
paket per månad vad
gäller Sverige-samtal,
SMS och MMS.

Om jag använder min
mobil för att ringa
internationella samtal
eller skicka
meddelanden till
utlandet när jag befinner
mig i Sverige

Om jag använder min mobil
i EU för att ringa och skicka
meddelanden

Om jag använder min
mobil i utlandet för att
ringa och skicka
meddelanden

•

Paket1-500
samtalsminuter, 300
SMS, 100 MMS

•

Paket2- 1000
samtalsminuter, 300
SMS, 100 MMS

Kostnaderna utöver vad
som ingår i paketet
betalas av mig privat. Se
prislista.
Beloppet som ska
betalas dras av från min
nettolön månadsvis.

Kostnaden är 45 öre per
samtalsminut/MMS/SMS
beskrivna i paket 1 och 2.

Kostnaderna för samtal/
MMS /SMS utöver min pott
på 40 kr per månad betalas
av mig privat.
Beloppet som ska betalas
dras av från min nettolön
månadsvis.
Kostnader i tjänsten tas upp
i reseräkningen

När får jag som anställd löneavdrag?
077-Samtal i Sverige
När jag förbruka mer än
vad som ingår i mitt
paket per månad vad
gäller 077-samtal, 40
kr/mån

Kostnaderna utöver vad
som ingår i paketet
betalas av mig privat. Se
prislista.
Beloppet som ska
betalas dras av från min
nettolön månadsvis.

Pott abonnemang - Pris
Mobil
Fakturaavgifter

3 kr

Samtalspott för samtal till och i utland samt 077

25kr
Pott mobil abonnemang, TDC

55/100kr

Paket 1 83kr
Paket 2 128kr

Monetära flöden

Enhet

Intäkt
Paket

Kostnad
Paket

Intern
faktura

Kostnad
egen
pott

Intäkt
Övriga
tjänster
Medarb
etare/P
rimula

Intäkt
Löneav
drag

Tele

Kostnad
Övriga
tjänster
Kostnad
Löneav
drag

TDC

Beställning av nytt eller ändra mobilt
abonnemang
2b. Utredning av
behov av paket
Motivering

1. Anställd beställer
abonnemang
* Ange personuppgifter
* Ange närmaste chef
* Välj Paket1, Paket2, Mobilt
bredband
* Godkänn löneavdrag på
nettolön.

2.Närmaste chef
hand- lägger ärendet

3. Registrering av
nytt/ändrat
abonnemang

4. Teleadministratörerna
registrerar godkända

4b. Akuta simkort

5. TDC skickar ut
simkort

Fakturering av mobilt abonnemang
Privata samtal som
skapas under månaden
samlas i en fil. Den 6:e
varje månad.

Faktura från TDC

Kardia: Kvalitetssäkrar
innehållet och skickar
till Sftp-site

Faktura på alla mobila
abonnemang går till IT-enheten
månadsvis.

E-faktura går till
Raindance

Specifikation per
kostnadsställe och tjänst
från TDC till Ciceronen

Ciceronen: Mobila
abonnemangs-kostnaden
(paket/ MBB) läggs till som en
ny post i internfakturan

Manuellt löneavdrag
>350kr
•

Hanteras enligt rutin

Löneavdrag <350kr
•

Dras automatiskt den 17:e
varje månad.

Kostnaderna jämförs
•

IT-enheten testar med
stickprovskontroll

Fakturaunderlag går till
Raindance kvartalsvis
•
•
•

Faktura skickas till respektive
enhet.
Innehåller fast och mobilt
Endast ”jobb”-kostnader

Felhantering
• Fil saknas
• Saknar Umu-id

Löneavdrag Primula
Felanmälan

Felhanteringsfil

Manuell löneavdragsfil
>350kr
Teknik abonnemang

Löneavdragsfil <350kr

Teleservice utreder
tekniska fel

Löneadmin.
registrerar
avdrag i Primula
eller skickar
faktura.

Samtal Utland
• Summa Samtal Utland:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Int. samtal fr. mobil-Röst
Int. samtal fr. mobil-SMS/MMS
Mottaget samtal i utlandet
Mottaget samtal i utlandet EU Surcharge
Utgående samtal i utlandet
Utgående samtal i utlandet EU Surcharge
SMS skickat i utlandet
SMS skickat i utlandet EU Surcharge
SMS mottaget i utlandet
MMS i utlandet
MMS i utlandet EU Surcharge

Om Summa Utland (exklusive moms) > pott

Löneavdrag = Löneavdrag + Summa_Samtal_Utland (inklusive moms) - pott

Data Sverige
• Summa_Data_Sverige (nationell datatrafik):
• Nationell datatrafik

• Hämta personnummer

Löneavdrag = Löneavdrag + Summa_Data_Sverige (inklusive moms)

lönearter i Primula
Löneart

7470
7471
7472

Förklaring
Mobil-SMS/MMS inrikes
Mobil-Samtal inrikes
Mobil-Datatrafik inrikes

Mobil-Övrigt

7473

Mobil-Samtal t/f utland

7474
Mobil-Datatrafik utland
7475
4023

Kommentar
Nat. samtal fr. mobil-SMS/MMS
Nat. samtal från mobil-Röst
Nationell datatrafik
Summa av nedanstående:
Generic Mobile från mobil
Specialtjänster från mobil
Nummeruppl.tjänst mobilt
Nummeruppl.tjänst mobilt,12%
Nummeruppl.tjänst mobilt, 6%
Nummeruppl.tjänst mobilt, 0%
Betaltjänst mobilt
Betaltjänst mobilt, 12%
Betaltjänst mobilt, 6%
Betaltjänst mobilt, 0%
Summa av nedanstående:
Int. samtal fr. mobil-Röst
Int. samtal fr. mobil-SMS/MMS
Mottaget samtal i utlandet
Mottaget samtal i utlandet EU Surcharge
Utgående samtal i utlandet
Utgående samtal i utlandet EU Surcharge
SMS skickat i utlandet
SMS skickat i utlandet EU Surcharge
SMS mottaget i utlandet
MMS i utlandet
MMS i utlandet EU Surcharge
Summa av nedanstående:
Data roaming
Data roaming EU överskjutande
Data roaming EU surcharge
Data roaming partner

Mobil-Moms
Löneart för moms

IT-arkitekt: Per.hornblad@umu.se

Frågor?

Arne.Vedefors@umu.se
090-7866888

Flöden – kostnader per år
Baserad på befintligt/alla Tele2abonnemang. Referens sep 2017.
Intäkt
Paket

Enhet

Kostnad
Paket
Kostnad
egen
pott

Intern
faktura
Tele

Intäkt
Övriga
tjänster
Medarb
etare/P
rimula

397 Tkr/
793 Tkr

384 Tkr/
768 Tkr

Intäkt
Löneav
drag

78 Tkr/
156 Tkr

0 Tkr

82 Tkr/
164 Tkr

Kostnad
Övriga
tjänster
Kostnad
Löneav
drag

TDC

Tekniska abonnemang

Tekniskt abonnemang
beställs enligt befintlig
rutin
• Saknar Cas-id,
personnummer.
• Ägs och betalas av en
enhet.
• Ej löneavdrag
• Har roamingtjänster
avstängda

Teleservice utreder
tekniska fel
•
•
•
•

Tekniskt abonnemang som
överstiger pott hamnar i
”Felhantering”
E-postmeddelande kommer den
6:e varje månad.
Jämför med CDR i TSO
Adjungerad Telechef

Fakturering sker enligt
befintlig rutin, av Ciceronen
•
•
•

Ciceronen hämtar in
abonnemangen från TDC.
Lägger in abonnemangen under
rätt organisation
Skapar fakturaunderlag som
tillsammans med fasta
anknytningar skickas ut varje
kvartal

Kostnader som
överstiger pott Teleservice
• Registrerar extra
avgifter i Ciceronen
• Tar ut avgift på 100
kr för extra arbete

Samtal Sverige
• Samtal Sverige

• Summa_Samtal_Sverige:

• Nat. Samtal fr. mobil-SMS/MMS
• Nat. Samtal från mobil
• Övriga tjänster
• Generic Mobile från mobil
• Specialtjänster från mobil
• Nummeruppl.tjänst mobilt
• Nummeruppl.tjänst mobilt,12%
• Nummeruppl.tjänst mobilt, 6%
• Nummeruppl.tjänst mobilt, 0%
• Betaltjänst mobilt
• Betaltjänst mobilt, 12%
• Betaltjänst mobilt, 6%
• Betaltjänst mobilt, 0%

Löneavdrag = Löneavdrag + Summa_Samtal_Sverige (inklusive moms)

Filformat för personer som har passerat gränsen för
Max löneavdrag
Kolumn
1
2
3
4
5
6
7

UMUID
perhod86
perhod86
arve0001
arve0001

Innehåll
UMUID
Löneart
Period
Antal
MB
Belopp
ex moms
Moms

Löneart
Nat. Samtal från mobil
Nat. Samtal fr. mobil-SMS/MMS
Nat. Samtal från mobil
Nat. Samtal fr. mobil-SMS/MMS

Period
Antal
20160901-20160930
1
20160901-20160930
7
20160901-20160930
9
20160901-20160930
3

MB
0
0
0
0

Belopp Moms
12.76
..
22.42 ..
12.76 ..
22.42 ..

Ca 2,7 mnkr per år
Om alla mobila abonnemang flyttas till Tele2 –
Ca 1 mnkr per år

Beräknat 300 kr/kv
Utfall 255 kr/kv
2017 kv3

