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“

”
*(et tal vi har grebet ud af den blå luft, men vi antager, at der kun er en forsvindende lille andel skeptikere 

tilbage, der ikke har set digitaliseringens potentiale)

98,45% af danske 
HR-afdelinger vil gerne være 

en digital HR-funktion



Lad mig teste jer på 
3 klassiske HR-dilemmaer



Data på medarbejdere



Data på medarbejdere

“Hvor mange sygedage har min afdeling?”

“Har vi søgt refusioner for de fire medarbejdere på barselsorlov?”

“Hvor meget restferie har mine sælgere? 
Og hvem er på arbejde, og kan assistere på 

“Jeg gemmer lige lidt stamdata på mine medarbejdere 

her på mit c/drevet, så husker jeg hvem , hvad og hvor”



INEFFEKTIVE OG 
ADMINISTRATIONSTUNGE 

SYSTEMER



Tre væsentlige årsager til at du 
skal transformere HR digitalt...



#1
EU’s Person-

dataforordning



Fire store forandringer i HR-administrationen
#1: Nye dokumentationskrav 

#2: Indsigtsret
#3: Databehandleraftaler

#4: Uddannelse af medarbejdere,
der har adgang til personfølsomme oplysninger



Visma Enterprise’s GDPR-pakke

- CPR-opslag
- NemKonto
- ISO 27001-certificering

Årlig oprydning på medarbejder niveau
vi sletter: 

- Tidligere medarbejdere 
- Alle data efter 5 år

- Aktive medarbejdere efter 5 år
- Løntransaktioner
- IP-koder
- Bogføringsdata
- Fravær
- Tælleværker ÅTD
- Reg.nr./konto-nr.
- Skattekort
- Øvrige HR data slettes ikke når man er aktiv

Årlig oprydning, hvor vi  for arbejdsgiver 
sletter: 

- Logs 
- Rapportbestillinger
- Tilmeldinger og ACF-indberetninger
- Afdeling og udbetalingssted
- Data for kørselsselektioner, indberetning til 

e-indkomst og overførsel til afregning
- Forekomster, data til afregning, fakturering 

m.m.



#2
Automatisering



Gevinsten ved at udvikle integrationer er at:
- manuelle opgaver håndteres automatisk

- risiko for fejl minimeres
- datasikkerheden øges



#3
Indsigt & overblik

Rigtig mange 
virksomheder har 
allerede digitaliseret 
flere arbejdsområder - 
men mangler stadig 
integrationerne mellem 
løsningerne.



Den viden som HR besidder SKAL danne 
grundlag for beslutninger på 
forretningsstrategisk niveau



Visma HR - strømlinet personaleadministration



Visma HR - strømlinet personaleadministration



Vejen til værdiskabende HR-administration
Stamoplysninger 
De almindelige, faste oplysninger om medarbejderne. 

Faste løn- og pensionsoplysninger 
Aftalte elementer i løn- og kompensationspakken. Dette gælder alle løn- og 
pensionsaftaler. Aftalerne er datostyrede, således at udviklingen kan følges, 
ligesom fremtidige aftaler kan registreres. 

Specielle oplysninger 
Som supplement til de standardiserede stamoplysninger kan den enkelte 
virksomhed også selv tilpasse og definere nye områder og oplysninger efter 
behov. 

Medarbejderkvalifikationer 
I medarbejdermodulet kan I registrere hvilke uddannelser, kurser og faglige 
kvalifikationer, medarbejderen har erhvervet, er i gang med eller skal til at 
begynde på. Disse kvalifikationer kan sammenholdes med virksomhedens 
fremtidige behov, således at et eventuelt behov kan opgøres i såvel tid som 
kroner. 

Ansættelse og ansættelsesudvikling 
Her har I mulighed for at registrere alle medarbejderes tidligere, nuværende og 
fremtidige ansættelsesaftaler, så medarbejdernes ansættelsesforhold nemt kan 
overskues. Ansættelseskortet indeholder blandt andet oplysninger om den 
aftalte arbejdstid, titel, anciennitet og organisatoriske placering. 

Fraværsoplysninger 
Herunder registreres oplysninger om medarbejdernes fravær i form af 
ferie, fridage, sygdom, barsel, orlov m.m. Der er mulighed for at oprette 
flere forskellige kalendertyper efter virksomhedens behov. 

Personalegoder 
Her registreres oplysninger om aftalte personalegoder og deres værdi – 
både skattemæssigt og omkostningsmæssigt. 

Firmaoplysninger 
Dette område af Visma HR anvendes til at definere de strukturer, som 
skal være gældende for registrering samt udtræk af data fra løsningen. 
Ved implementering er det afgørende for Visma HR’s anvendelse, at 
disse oplysninger defineres korrekt og rationelt med baggrund i 
virksomhedens opbygning og struktur. 

Dataimport 
Enkel indlæsning af data kan ske via selvstændig funktion i løsningen, 
og automatiserede processer for upload af data kan nemt etableres. 

Dokumenthåndtering 
Visma HR indeholder et elektronisk dokumentarkiv, der kan opdeles i 
kategorier. Alle relevante dokumenter vedrørende et ansættelses- og 
udviklingsforhold kan knyttes til den enkelte medarbejder og er 
dermed lette at genfinde.



“Når Mercedes-Benz Danmark CPH A/S skal 
gøre fordelene op ved deres integrerede løn- 
og HR-løsning fra Visma, nævner de først og 
fremmest de økonomiske besparelser og den 
reducerede administrationstid. 

Men de nævner også en bedre evne til at 
servicere hinanden i organisationen, og det 
har mindst lige så stor betydning.”



“Overenskomst fik Ikano Bank Danmark 
til at skifte til en lønløsning fra Visma. 

Automatiserede processer samt 
mulighed for tillægsmoduler og backup 
er blandt nøgleordene i den nye 
løsning.”



… hvis du er blevet nysgerrig på hvordan, I kan strømline jeres 
personaleadministration, kan du læse mere her:

VISMA HR

Mere om Visma HR 

https://www.visma.dk/hrm/visma-lon/visma-hr/#contactForm



