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Integrasjon HogiaLønn og Matrix Økonomisystem 
Etter føring av lønn i HogiaLønn ber man systemet lage en fil av regnskapsbilaget. Den 

filen leses så inn i Matrix Økonomisystem. 

Innstillinger i HogiaLønn 

Gå inn i HogiaLønn og velg Firma. Velg Arkiv øverst til venstre i menylinjen. Gå der inn 

på Innstillinger. Klikk på skillekortet Overføring til regnskapssystem. 

  

Velg i feltet Type regnskapssystem, Overføring til Matrix. 

 

Velg Arkiv øverst til venstre i menylinjen. Gå der inn på Innstillinger. Klikk på skillekortet 

Program/data. 

 

Klikk der på Mappe for regnskapsbilag. Og på knappen Endre hvis du vil endre stedet 

filen kommer til å bli lagret på.  Det vil også stå på kvitteringen du får etter å ha laget en 

fil, hvor filen finnes og hva den heter. 

Lage filer til bokføring 

Når en lønning er kjørt ferdig skriver man som vanlig ut rapporter. Under Arkiv og 

Rapporter. Der finnes også valget Regnskapsbilag på fil. Bestill der rapporter for å lage 

en fil for overføring til regnskap. 

 

Systemet viser da at en fil kommer til å bli laget. Som bilagsdato foreslås den valgte 

utbetalingsdatoen i HogiaLønn. Kan om ønskelig endres her. Man kan også der skrive inn 

bilagstekst. Filens unike identifikasjon må oppgis. Oppgi et tall som er en høyere enn det 

som står fra før av. Står det for eksempel 003 der, skriv inn 004. 

 

  
 

Når du kommer tilbake til rapportmenyen, klikk på Fil.  Du får kvittering på skjerm eller 

skriver på at filen er laget.  (Dette kan du endre på under Arkiv og Innstillinger, 

skillekortet Generelt. Se rammen Rapporter på fil, kryssruten Kvittering på skjerm). 
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På utskriften står det oppgitt hva filen heter og hvor den finnes. Den siste informasjonen 

trengs når man skal lese filen inn i Matrix. 

 

Filen ligger nå lagret og kan importeres i Matrix. 

 

P.S. Om kontonummer i HogiaLønn ikke stemmer med kontonummer i Matrix, endrer du 

enkelt dette selv i HogiaLønn. Det gjøres inne på detaljene om hver lønnsart du benytter 

og under Arkiv og Innstillinger, skillekortet Regnskapsbilag.  
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Importen i Matrix Økonomisystem 

Inne i Matrix velger du Vedlikehold | Importer | Lønnsbilag fra lønnsprogram. 

 
 
Velg Hogia som type lønnsprogram, og finn filen du laget i Hogia ved å trykke "Bla gjennom" 
og enten dobbeltklikke eller markere og velg Åpne: 

 
Trykk deretter "Importer". Lønnsbilaget er nå bokført. 
 
Hvis du får melding om at noen kontonumre ikke eksisterer i Matrix, så kan du opprette 

kontoene i Matrix ved å velge knappen Kontoplan og deretter Ny. Prøv deretter å 

importere lønnsbilaget på nytt. 

 


