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Agenda

● Statusmøder 
● Service Aftale Håndbog
● Rapporter i Visma HR
● Visma Community
● NemKonto
● Ny regel for beregning af fri bil
● Single-Sign-On
● Automatisk Import
● Påmindelsesmodul
● Datahub
● EasyCruit
● Afslutning



Statusmøder

Eksempel på Agenda kunne være:

● Gennemgang af Service Aftale Håndbogen
○ Afleveringsfrister

● Konkrete sager
● Status på samarbejde

○ Hvad er godt - er der noget vi skal forbedre?
● Forbedringer / Værdiskabelse / Optimeringsmuligheder
● Næste møde
● Eventuelt



Service Aftale Håndbog

I vil snarest blive præsenteret for en ny og kortere udgave af Service Aftale Håndbogen.
Indhold i hovedtræk:

● Afleveringsfrister
● Årshjul
● Processer
● Medarbejdergrupperinger

Dette for at gøre Service Aftale Håndbogen til et mere overskueligt arbejdsværktøj for begge parter.

De øvrige punkter fra den gamle Service Aftale Håndbog er beskrevet i vores interne tjekliste og nogle af 
disse vil blive gennemgået på de kommende statusmøder.



Rapporter i Visma HR

Der er kommet flere rapporter og nyt filter i nogle rapporter, så valgmulighederne er flere.

Alle rapporter vises som udgangspunkt i Excel.
Enkelte rapporter kan også vises i pdf, her vises dog kun udvalgte felter, da pdf-formatet har 
pladsbegrænsninger i forhold til Excel.

I følgende rapporter har man mulighed for at gemme opsætningen:
● Ansættelse
● Kontaktinformation
● Løn, pension og goder
● Uddannelse

Sådan bruger du rapporter: Rapporter

https://www.youtube.com/watch?v=zNEVdiGykIQ


Rapporter i Visma HR



Visma Community

En kort video guide til Visma Community. Se den her

Videoen kan ses på Community. Fremover vil alle nye (SSO admins) brugere også modtage videoen i deres velkomst-mail fra 
Visma Community.

Vi vil gerne opfordre til, at I bruger 3 min 17 sek på videoen. 

Bruger I Community? Feedback fra jer på Community er ALTID meget velkommen.

Community giver jer følgende muligheder:

1. Visma Community er en vidensportal med ny information fra os til jer - ny info til jer kunder kommer altid først her.
2. Vejledninger til systemerne/arbejdsgange.
3. Visma Community har et 'Forum', som giver jer mulighed for at dele viden/erfaringer med andre brugere af vores 

services.
4. Community er stedet, hvor I får samlet adgang til jeres services hos Visma.

https://www.youtube.com/watch?v=2fv9OGCqxCU


Abonnér på Visma Community



NemKonto

For at imødekomme de skærpede krav ifm. GDPR, har Visma implementeret en række sikkerhedstiltag i Visma Løn og Visma HR. 

Dette har medført en stigning i jeres lønbrevspris på kr. 1,75. Dette er varslet i januar 2018.

NemKonto
● Med NemKonto vedligeholdes jeres medarbejderes registrerings-og kontooplysninger automatisk.
● For at benytte løsningen skal I blandt andet have det opsat i Visma Løn og I skal have en gyldig OSN-aftale med Nets.
● Medarbejderne skal varsles. 
● Medarbejderne kan fortsat vælge konto/reg i stedet for NemKonto.

Læs mere og find forslag til varslingsbrev her: https://community.visma.com
● Vælg Visma Løn
● Søg på “NemKontobaserede lønudbetalinger”

Med NemKonto reducerer du risikoen for forkert udveksling af personoplysninger i strid med GDPR.

https://community.visma.com


Ny regel for beregning af fri bil

Med virkning fra 1. juli 2018 er den grønne ejerafgift hævet for biler, der er registreret d. 3. oktober 2017 eller 
senere. Firmabiler, der opfylder denne betingelse, skal derfor have tilrettet beskatningsgrundlaget, idet 
ejerafgiften indgår med 150% i beskatningsgrundlaget.

Afgiften fremgår af 'brændstofforbrugsafgiftsloven', som er afhængig af den enkelte bils benzin-/dieselforbrug, 
Visma kender derfor ikke den konkrete afgift. 

Vi har brug for, at I sender os det nye skattepligtige beløb. 

Vi regulerer beløbet fra 1. Juli 2018.



Single-Sign-ON 

Egenskaber
SSO - Single-Sign-On er Vismas løsning til en enklere og mere smidig loginproces. Brugere behøver derfor kun at 
identificere sig én gang, og får fremadrettet dermed adgang til systemerne uden at blive afkrævet login for 
hvert system/applikation.

Fordele og udbytte
Med Single-Sign-On opnår kunden:
● Reduceret tidsforbrug til indtastning af kodeord for den enkelte medarbejder/administrator.
● Øget sikkerhed i forhold til utilstrækkelig opbevaring af password.
● Minimering af administrationstid til genskabelse af passwords og support til kolleger i den forbindelse.



Automatisk Import

Egenskaber
Som kunde på Visma Løn har man mulighed for at indlæse data via det vi kalder decentral indlæsning (dvs. 
Upload af en fil i korrekt dataformat).

Fordele og udbytte
Kunder, der ønsker at automatisere denne arbejdsgang kan tilkøbe Automatisk Import, hvor en FTP-server 
håndterer filindlæsningen.

Løsningen er relevant for alle kunder, der eksempelvis arbejder med og anvender data fra 
tidsregistreringssystemer, der kan have lønbærende karakter.

Hermed effektiviseres processen med indlæsning, og alt sker gennem krypteret protokol/SSL-certifikat.



Påmindelsesmodul i Visma HR
 Husker I alle jeres relevante mærkedage?

Egenskaber
Påmindelsesmodulet er et tillægsmodul, der hjælper virksomheder med at definere og administrere de 
påmindelser, som Kunden ønsker at anvende over for HR, ledere, medarbejdere og øvrige personer, for hvem 
påmindelser er relevante.

Fordele og udbytte
Påmindelser kan være en effektiv måde til at huske ting, man som virksomhed skal reagere på eller forholde sig 
til. Det kan være medarbejderes mærkedage, der skal markeres, bestemte hændelser, man skal forholde sig til, 
eller datoer, der kræver en handling.

Påmindelsesmodulet er mailunderstøttet, og der sendes mails ud til relevante modtagere ud fra den 
opsætning, der er foretaget i modulet. Herved effektiviseres en centraliseret orientering om relevante 
hændelser, enkeltstående eller gentagende, og frigør værdifulde ressourcer for Løn- og HR-afdelingen i 
besparet manuel tid.



Datahub
 Viderebearbejdning af data fra Visma Løn og Visma HR

Egenskaber
Datahub er et produkt, der giver Kunden adgang til egne data fra Visma Løn og Visma HR.

Med denne adgang kan Kunden indlæse data i virksomhedens eget BI-system, analyseværktøj eller andet system. Datahub stiller 
udelukkende data til rådighed og er ikke i sig selv et BI-system eller analyseværktøj. Der er for mange kunder tale om ret store 
datamængder, så de værktøjer der benyttes til et BI-system eller analyseværktøj, skal være gearet til store mængder.

Fordele og udbytte
Kunden kan for eksempel lave BI-rapporter om ferie, fravær, løn og lignende. Disse løn- og HR-data kan eventuelt kombineres med 
øvrige data, Kunden har fra sine andre systemer.

Udveksling af data fra Visma Løn og Visma HR til kundens egne systemer giver en øget fleksibilitet for kundernes Business 
Intelligence-rapporteringsmuligheder.



EasyCruit
Brugervenligt rekrutteringsværktøj

Egenskaber
Visma EasyCruit er et brugervenligt rekrutteringsværktøj, der understøtter og forenkler rekrutteringsprocessen for både ledere og 
rekrutteringsansvarlige.

Fordele & udbytte
Visma EasyCruit er designet til at automatisere og distribuere rekrutteringsprocessen, og er fuldt integreret med kundens egen 
hjemmeside.

For kandidaterne opnås en strømlinet, effektiv ansøgningsproces, og for de rekrutteringsansvarlige kan der bl.a. skabes 
rangordning af kandidater, automatiserede indkaldelsesprocedure, færdige jobskabeloner og nem kommunikation med mange 
ansøgere på en gang. Hermed opnås optimal synergi mellem employer-branding og synliggørelse af virksomhedens udbud af 
ledige stillinger.

Der er 30 dages gratis prøveperiode til alle interesserede kunder.



Spørgsmål?


