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Introduktion 
Denne introduktion og vejledning til opstart er til dig, der selv skal implementere Visma HR Basic 
eller Visma HR. Vejledningen hjælper dig med at komme godt i gang med Visma HR og går forud 
Implementeringsvejledningen, som du finder nedenfor. 

 

Når du får adgang til din Visma HR, har vi sørget for, at systemet allerede er opsat med de moduler, som du 

har tilkøbt. Ligeledes vil alle de medarbejdere, som i forvejen er registreret i din virksomheds Visma Løn, 

også være synlige i Visma HR. I Visma HR har du mulighed for at se de registrerede medarbejders 

stamoplysninger, ansættelser, løn, pension, goder, fravær mv. 

Tre steps for at komme i gang med Visma HR 
For at komme i gang med Visma HR Basic og Visma HR skal du blot følge disse steps. 

Step 1 - opret sag i Visma Community 

Du skal oprette en sag i [Visma Community indsæt link]. Her skal du angive hvilken dato, du ønsker at få 

adgang til Visma HR. Derudover skal du også angive, hvis administrator i Visma HR skal være en anden 

person end i Visma Løn. Vi skal bruge HR-administrators: 

● Navn 

● E-mail adresse 

● Mobiltelefonnummer 

Herefter modtager du en kvittering, hvori vi bekræfter din oprettelsesdato. 

Step 2 - aktiver din adgangskode 

Når din Visma HR Basic eller Visma HR er oprettet, modtager du en e-mail med et link til oprettelse og 

aktivering af din adgangskode til systemet. Når du fremover skal oprette sager via Visma Community, er det 

også denne adgangskode, som du skal bruge.  

Step 3 - log ind via Visma Community 

Når du har oprettet din adgangskode, kan du tilgå dit system. Du finder loginsiden via Visma HR på Visma 

Community, her klikker du på fanen “log på Visma HR” i højre side, hvor du vil blive sendt videre til dit Visma 

HR. 
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Support 
Du tilbydes et 2 timer telefonisk supportmøde i forbindelse med din opstart. På mødet vil vores konsulent 

hjælpe dig godt i gang med Visma HR og besvare eventuelle spørgsmål. 

 

Skulle du efter mødet have behov for yderligere konsulenthjælp, kan dette bestilles ved at sende en sag via 

Visma Community. 

 

Du kan se priser og ydelser her. 

Hjælp og vejledningen til Visma HR og Visma HR Basic 
På Visma Community findes vejledninger og videoer, der guider dig igennem din opsætning og tilpasning af 

din virksomheds Visma HR Basic eller Visma HR. 

 

Du kan med fordel starte med guiden Free Implementering af Visma HR Basic og Visma HR Basic, der 

hjælper dig igennem opsætningen af de enkelte menupunkter. Guiden indeholder også henvisninger til 

hjælpevideoer og øvrige vejledninger. 
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Introduktion 
Denne vejledning er til dig, der selv skal implementere Visma HR eller Visma HR Basic. Læs 
først dokumentet ‘Introduktion til free implementering af  Visma HR og Visma HR Basic‘. 
Vejledningen indeholder illustrationer og understøttes af videoguides, som der henvises til 
her i vejledningen. 

Opsætning af Visma HR og Visma HR Basic 
Størstedelen af opsætningen er den samme, uanset om du har købt Visma HR eller Visma HR Basic. 

Forskellene vil være tydeligt markeret gennem vejledningen. 

 

Din startside i Visma HR er et dashboard, der indeholder genveje til systemet og mulighed for at oprette 

organisationsnyheder og genveje, som kan ses på tværs af jeres organisation. Du kan finde videoguide til 

brug af dashboardet her. 

For at komme videre til menupunkterne i Visma HR klik på ‘Visma HRM Suite’ til højre i dashboardet, eller 

vælg det ønskede menupunkt i den blå bjælke. 

 

 
 

Firma 
I menupunktet ‘Firma’ opbygges virksomhedens organisationsstruktur ved hjælp af firma, afdelinger og 

afdelingsledere. Som ny kunde er det de såkaldte costcentre i Visma Løn, der danner grundlaget for 

organisationsstrukturen. 

 

Hvis du har Leder- og medarbejdermodul, er det vigtigt, at organisationsstrukturen afspejler virksomhedens 

godkendelsesflow. 
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Organisationsoversigt 

Her ses organisationsstrukturen i virksomheden. 

 
 
Klikker du på et firma [Firma] eller en afdeling i organisationsoversigten, ser du i højre side en boks med 

yderligere detaljer. 

 

Medarbejderne i afdelingen vises med personalenummer, fornavn og efternavn.  Du kommer direkte over 

på medarbejderens stamoplysninger ved at klikke på en af linjerne. 

 

Opret nyt firma eller ny afdeling 

Nyt firma eller ny afdeling opretter du ved at klikke på ’Opret firma’ eller ’Opret afdeling’. Udfyld relevante 

felter og klik på ’Gem’. Felter med ’*’ er obligatoriske og skal udfyldes. 

  

Hvis virksomheden har Visma HR med Leder-medarbejdermodul, er det i skærmbilledet ‘Firma’, du vælger, 

om der skal sendes mail med ’mødebooking’ til medarbejderne, når deres fraværsregistreringer bliver 

godkendt. 

  

Bemærk, at afdelingens ’Startdato’ skal ligge før eventuelle medarbejdere tilknyttes afdelingen. Du kan altså 

ikke knytte en medarbejder til en afdeling før afdelingens startdato.   

 

Feltet ’Afd. leder’ skal udfyldes, hvis virksomheden har Påmindelsesmodul, idet feltet svarer til ‘Nærmeste 

leder’ i Påmindelsesmodul. Denne leder vises også i en lang række rapporter i Visma HR. Afdelingsleder kan 

også tilføjes i menupunktet ‘Afdelingsledere’. 

 

 
 

Feltet ’Afd. leder med brugeradgang’ kommer til anvendelse, hvis virksomheden anvender 

Leder-medarbejdermodul, eller hvis virksomheden har andre roller med brugeradgang, der er sat op til at 

blive vist her. Feltet udfyldes automatisk, så snart en bruger får adgang til en afdeling under ‘Indstillinger’, 
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‘Bruger/adgang’. 

 

Afdeling i Visma HR er ikke det samme som afdeling i Visma Løn. Afdeling på ansættelsesforholdet i 
Visma Løn svarer til CostCenter i Visma HR (se i Ansættelse). 
  

Eventuelle afdelinger, der ikke længere anvendes, kan du sætte slutdato på. Vi fraråder, at ’gamle’ afdelinger 

slettes, med mindre der aldrig har være medarbejdere tilknyttet afdelingen. 

Medarbejdere 
I forbindelse med onboarding er der stort set ingen opsætning i forhold til informationer om 

medarbejderne. Alt medarbejderinformation er konverteret over fra Visma Løn. Men vi anbefaler, at du 

beriger systemet med relevante HR informationer. Det kan f.eks. være e-mailadresser, telefonnumre, 

ansattype, titler eller pårørende.  

 

Det er muligt at indlæse informationer til stamoplysninger (bortset fra telefonnumre) og 

ansættelsesoplysninger via en decentral fil. Kontakt Support for yderligere information. 

Indstillinger 

Løndele/fraværskoder 

I dette menupunkt skal du oprette de løndele og fraværskoder, som du bruger i lønsystemet. 

 

 

Vælg om det er et personalegode, løn, pension eller fradrag, du vil oprette. Klik derefter på: 

● Nyt felt 

● Vælg lønart i dropdown listen 

● Klik på opdater 

I tilknytning til pensionslønarter kan du opsætte pensionsgrundlag, hvilket gør, at grundlaget automatisk 

kommer på pensionen, når du opretter den på en medarbejder. Her kan du dog til enhver tid vælge et 

andet grundlag. 
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Fortsæt indtil du er færdig med at tilføje alle relevante lønarter. Gå videre til fanen ‘Fravær’, og tilføj 

fraværskoder på samme måde som lønarter, men her skal du også vælge en tidsenhed. 

 

Hvis du allerede bruger Visma Løn, bør du kigge i opslagstabel ‘322 Fraværstype’. Den finder du også under 

‘Indstillinger’ i menupunktet ‘Opslagstabeller. Klik på linjen 322 Fraværstype. Her ser du de fraværskoder, I 

bruger i lønsystemet - alle disse koder, skal du sikre dig, bliver tilføjet under Løndele/fraværskoder. 

 

I nedenstående videoguide kan du lære mere om, hvordan du opretter løndele/fraværskoder. 

Videoguide. 

 

 

 

Det er også i opslagstabel 322, at du kan tilføje egne fraværskoder, som ikke bliver overført til løn. Der kan 

f.eks. være til registrering af rejsedage. Koden skal være > 99.  

 

NB: Netop i forhold til fraværskoder, skal du være ekstra opmærksom på hvilken tidsenhed (timer/dage), 

koden er oprettet med. Hvis fraværskoden allerede er oprettet med timer i opslagstabel 322, og du i 

menupunktet ‘Løndele/fraværskoder’ opretter den samme fraværskode med dage, skal du efterfølgende gå 

til opslagstabel 322. Her skal du slette den fraværskode, du netop har oprettet med dage - ellers vises 

tidsenhed ikke korrekt i systemet. 
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Teksterne på lønarterne kan ændres. Dette gøres via respektive Opslagstabeller/Opslagskoder. 

317 Lønfradrag 

318 Lønenhed 

319 Pensionskode 

320 Personalegoder 

322 Fraværstype 

324 Variabel lønregistrering 

 

Variable lønregistreringer (benyttes kun til Leder- medarbejdermodul) 

Til brug for lønregistrering skal variable lønarter tilføjes i fanen ‘Variable lønreg’. Tilføj lønarter på samme 

måde som beskrevet ovenfor. 

 

Hvis du allerede bruger Visma Løn, bør du kigge i opslagstabel ‘324 Variable lønregistrering’. Den finder du 

også under ‘Indstillinger’ i menupunktet ‘Opslagstabeller. Klik på linjen ‘324 Variable lønregistrering’. Her ser 

du de variable lønarter, I bruger i lønsystemet - alle disse koder, skal du sikre dig, bliver tilføjet under 

Løndele/fraværskoder. 

Stillingskategori, koder (benyttes kun til Leder- 
medarbejdermodul) 
Det er i menupunktet ‘Stillingskategori, koder’, du bestemmer hvilke koder (lønarter og fraværskoder), der 

må bruges på medarbejderne i de forskellige stillingskategorier. Hvis en kode ikke er tilføjet til 

stillingskategorien, kan koden ikke benyttes på medarbejdere i den pågældende stillingskategori. 

 

Du kan tilføje koderne på to forskellige måder: 

 

Tilføje alle - fjern dem, der ikke er relevante 

● Klik på knappen ‘Tilføj alle’. 

● Klik på ‘Gem’ 

● Under ‘Tilknyttede koder til stillingskategorien’ klikker du på den første stillingskategori - i 

eksemplet er det: 1001 

● Klik på f.eks. ‘Fravær’, hvorefter du klikker på de fraværskoder, der ikke må benyttes på 

medarbejdere i den pågældende stillingskategori 

● Afslut med ‘Gem’ 

Tilføj relevante én efter én 

● Klik først på stillingskategorien, så teksten er markeret med blåt 

● Under ‘Aktive koder i organisationen’ klikker du på ‘Fravær’, så fraværskoderne bliver synlige 

● Klik på de fraværskoder, der må benyttes på medarbejderne i stillingskategorien 

● Fortsæt med ‘Goder’, ‘Fradrag’, ‘Pension’, ‘Løn’ og ‘Variabel lønreg’ 

● Vælg næste stillingskategori, og fortsæt som beskrevet 
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● Afslut med ‘Gem’ (men gem også gerne undervejs) 

 

 

Klik aldrig på ‘Fjern alle’ - med mindre det hele er forkert! 

Opsætning af koder (benyttes kun til Leder- 
medarbejdermodul) 
I menupunktet ’Opsætning af koder’ er det muligt at angive, om en fraværskode eller en lønkode kræver 

godkendelse, skal skjules for medarbejderne eller om koden i det hele taget skal vises i Visma HR. 
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Kræver godkendelse  

Findes i fanen ‘Fravær og Lønregistrering’. I denne kolonne markerer du, om registreringer på en 

fraværskode eller en lønkode skal godkendes, inden de kommer med i en lønkørsel. 

Skjules for medarbejdere 

Findes i fanen ‘Fravær’. Her kan du markere, om medarbejdere skal have lov til at registrere på alle 

fraværskoder eller ej. ’Skjules for medarbejdere’ betyder, at medarbejderen ikke kan registrere på 

fraværskoden. Dette kan f.eks. være en god idé i forhold til Orlov. Medarbejderen kan godt se registreringer, 

som administrator har lagt ind. 

 

Kode vises i Visma HR - fanen Lønregistrering 

Her kan du opsætte, om en lønregistreringskode skal være synlig i Visma HR eller ej. Den opsætning, du 

foretager her, kan overstyres i opsætning af rollerne. Du kan f.eks. give medarbejderrollen adgang til kun at 

kunne registrere på 1100 – timeløn, mens du selv som administrator har adgang til alle lønkoder. 

Vises når lønbehandlet - i fanen Lønregistrering 

Denne opsætning skal du primært bruge til lønregistreringer, hvor informationen først må komme til 

medarbejderens kendskab efter en lønkørsel. Et eksempel kan være en bonus, som lederen gerne vil 

informere medarbejderen om. Her skal oplysningen ikke være synlig for medarbejderen, straks 

informationen er lagt ind i lønsystemet. 

Fravær via e-mail (benyttes kun til Leder- 
medarbejdermodul) 
Ønsker du at medarbejderne automatisk får godkendte fraværsregistreringer over i deres elektroniske 

kalender, skal du i dette menupunkt markere de fraværstyper, der skal vises i medarbejderens kalender. 
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Medarbejdere, der skal modtage e-mail med fravær, skal i skærmbilledet ’Medarbejder’ have en 

e-mailadresse i feltet ’E-mail’. E-mailadresse i feltet ‘E-mail (privat)’ udløser ingen e-mails. 

  

Endvidere er det en forudsætning for at modtage fravær via e-mail, at der er en markering i ’Ja’ i feltet ’Send 

e-mail med godkendt fravær’. I menupunktet ‘Firma’ vælger du relevante firma(er), og her sætter du 

markeringen. 

Specielle oplysninger 

Specielle oplysningskategorier 

Der er adgang til 4 valgfrie kategorier plus en ‘Diverse’. Én speciel oplysningskategori svarer til én fane i 

specielle oplysninger. Du kan selv omdøbe navnet på de 4 specielle oplysningskategorier i dette menupunkt: 

 

Hvis en kategori ikke har tilhørende specielle felter, kan kategorien slettes. Kategorien ’Diverse’ kan ikke 

slettes. 

Specielle felter  

En speciel oplysningskategori skal altid have tilknyttet ét eller flere specielle felter. 

Du opretter et nyt specielt oplysningsfelt således: 

● Klik på ‘Ny’ 

● Vælg en kategori i dropdown-menuen 
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● Udfyld ‘Felt navn’ (felt navnet vises på medarbejderens specielle oplysninger  

● Vælg ‘Felt type’ i dropdown-menuen (nye felt typer kan oprettes i en opslagstabel) 

● Afslut med ‘Opdater’. 

 

Du kan kun slette et specielt oplysningsfelt, hvis medarbejderne ikke har registreret noget på feltet. 

 

I nedenstående videoguide kan du lære mere om, hvordan du opretter specielle oplysninger. 

Videoguide.  

Fraværskalender 
For at kunne registrere fravær i Visma HR skal du oprette en fraværskalender. Fraværskalenderen kan 

oprettes på tre niveauer: På kundeforhold, arbejdsgiver og medarbejder. Der skal som minimum oprettes 

en fraværskalender på kundeforholdet. 

Når der registreres et fravær i Visma HR, tjekker systemet først, om der er en fraværskalender på 

medarbejderen, hvis ikke der er det, tjekker systemet, om der er en fraværskalender på arbejdsgiveren, og 

til sidst på kundeforholdet. 

Opret fraværskalender på kundeforhold: 

● Vælg fanen ‘Kundeforhold’ 

● Indtast ‘Fra dato’. Det er ikke nødvendigt at udfylde ‘Til dato’ 

● Klik på ‘Lørdage er fridage’ og ‘Søndage er fridage’ 

● Klik på ‘Tilføj helligdage’ 

● Markér relevante helligdage og klik på ‘Gem’. Fortsæt med efterfølgende år. 

● Ekstra fridage som f.eks. Grundlovsdag tilføjes ved at klikke på datoen 

● Afslut med ‘Gem’. 

Eventuelle fraværskalendere på arbejdsgivere og medarbejdere oprettes på samme måde. 
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I nedenstående videoguide kan du lære mere om, hvordan du opretter en fraværskalender. 

Videoguide. 

Kategorier til dokumenter 
Dokumentkategorier giver dig et bedre overblik over dokumenter, der er uploadet/gemt på en 

medarbejder. Denne opsætning sker i menupunktet ’Kategorier til dokumenter’. Her kan du oprette nye 

dokumentkategorier og styre adgangen til disse. 
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Ny kategori oprettes således: 

● Klik på ‘Ny’ 

● Skriv navnet på kategorien 

● Udfyld ‘Beskrivelse’ (beskrivelsen ser bruger ved upload af dokument på medarbejder) 

● Opsæt rettigheder i højre side (kun roller, der er i brug, der vises her) 

● Afslut med ‘Gem’ 

Dokumenter, der er uploadet, inden du opsætter ’Kategorier til dokumenter’, er ikke placeret i nogen kategori. 

Dokumenterne kan nemt flyttes til relevante kategorier under ’Medarbejder’, ’Dokumenter’. Uploadede 

dokumenter via menupunktet ’Lønregistreringer’ bliver ikke placeret automatisk i en kategori. 

 

I nedenstående videoguide kan du lære mere om, hvordan du opretter kategorier til dokumenter. 

Videoguide. 

Bruger/adgange 
I menupunktet ’Bruger/adgang’ styres adgangsrettighederne til Visma HR. Typisk er det administrator og 

brugere med lignende rettigheder, der har adgang til dette menupunkt. Menupunkter indeholder fire 

undermenuer, der alle er beskrevet nedenfor. 

 

Inden en ny bruger (en medarbejder) kan få adgang til Visma HR, skal brugeren oprettes i Vismas 

login-modul. Gå på Community. Det er virksomhedens administrator, der har adgang til at oprette nye 

brugere i login-modulet. 

  

Det er ikke muligt at få adgang til Visma HR uden at være oprettet som bruger og uden at have en 

brugerrolle. 

Brugere 

Sådan opretter du en ny bruger: 

● Klik på ‘Ny’ 

● Udfyld brugernavn på højst 40 karakterer (behøver ikke at være det samme som i login-modulet) 

● Udfyld ’Bruger id’ fra medarbejderens oprettelse i login-modulet (et bruger-id er på 13 karakterer 

og består typisk af CVR-nummer og et femcifret løbenummer). Bruger-id skal være identisk i de to 

systemer 

● Vælg personalenummer og navn på brugeren i drop down-listen 

Free implementering af Visma HR & Visma HR Basic     Side 17 af 21 

https://www.youtube.com/watch?v=wcbsiI9fIrc&list=PL2WSk-4Nbj1NybdLIB5bbFTNjfDPMeetO&index=9
https://community.visma.com/


 

● Klik på Gem 

 

Efterfølgende er det muligt at rette brugernavn, bruger-id eller slette brugeren. Sidstnævnte kræver, at 

brugers adgangsrettigheder også er slettet. 

 

Feltet ’Sidste log on’ er ikke aktiveret i nuværende version af Visma HR. 

 
Bemærk: Medarbejdere, der skal have forskellige adgange til Visma HR – altså forskellige roller – skal 

oprettes lige mange gange i login-modulet og i dette menupunkt. 

Specielle opl. Adgang 

Dette menupunkt bruges til at styre adgangen til oplysningskategorierne (fanerne) i specielle oplysninger. 

Du kan for eksempel vælge, at en IT-rolle kun får adgang til fanen ’IT’. Administrator har automatisk adgang 

til alle kategorier. 

 

Du tildeler adgang til ’Speciel oplysningskategori’ ved enten at klikke på enten en speciel oplysning eller på 

en rolle. Nederst i skærmbilledet tilføjer du ønsket rolle eller kategori. Afslut med ‘Gem’. 

 

 

Bemærk: Alle med adgang til specielle oplysninger har også adgang til oplysningskategorien ’Diverse’. Brug 

derfor ikke denne kategori til fortrolige oplysninger. 
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Roller 

Her vises de roller, som jeres virksomhed har til rådighed. Du kan her give en rollen et andet navn - ellers er 

menupunktet kun til at se de enkelte rollers rettigheder. 

Bruger/adgang 

I dette under-menupunkt tildeles brugerrettigheder. Det er altså her, du giver en medarbejder den endelige 

adgang til Visma HR, efter du har oprettet medarbejderen som beskrevet i afsnittet ‘Brugere’. 

 

 

Når du klikker på en linjen i oversigten med brugere vises nederst i skærmbilledet de firmaer/afdelinger, 

den pågældende medarbejder har adgang til. 

Sådan tildeles brugerrettigheder: 

● Klik på ‘Ny’ 

● Vælg medarbejderen i drop down-menuen ’Bruger’ 

● Vælg en af rollerne i drop down-menuen ’Rolle’  

● Hvis det er en bruger, der med den valgte rolle skal have adgang til medarbejdere i en eller flere 

afdelinger, skal du også sætte markering i relevante firmaer/afdelinger 

● Bemærk: Medarbejdere, der kun skal have adgang til egne data, skal IKKE have markering ud for 

en afdeling! 

● Klik på ‘Gem’. 

 

I nedenstående videoguide kan du lære mere om, hvordan du opretter brugeradgange. 

Videoguide. 
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Indlæs oplysninger 
Under menupunktet ‘Indlæs oplysninger’ kan du indlæse fraværsfiler i Excel format eller specielle 

oplysninger i CSV format. Vejledning til Fravær via Excel findes her eller i videoguiden. Beskrivelsen nedenfor 

vedrører kun indlæsning af specielle oplysninger. Bemærk, at en indlæsning ikke kan rette eller slette 

eksisterende specielle oplysninger på en medarbejder. 

 

 

CSV filen skal have følgende format. 

Service 
bureaunr 

Arbejds 
givernr 

Medarbej 
dernr 

Specialopl. 
Kategori 

Specielopl. 
Felt 

Værdi  Bemærk 
ninger 

Start 
dato 

Slut 
dato 

 

Forklaring af ovenstående termer: 

Term  Forklaring 

Servicebureanr  Kundeforholdsnummer 

Arbejdsgivernr   

Medarbejdernr   

Specialopl.Kategori  Navnet på oplysningskategorier (fanen) 

Specialopl.Felt  Navnet på feltet 

Værdi  Indholdet i feltet værdi. Anvendes opslagstabel til værdi, skal koden angives 

Bemærkninger  Ej obligatorisk 

Startdato  dd-mm-åååå (ej obligatorisk) 

Slutdato  dd-mm-åååå (ej obligatorisk). Udfyldes slutdato kan dette bruges til påmindelser 

 

 

Det er vigtigt at skrive kategori og felt navn på nøjagtig samme måde som i Visma HR, ellers fejler 

indlæsningen. 

 

I nedenstående videoguide kan du lære mere om, hvordan du indlæser oplysninger. 

Videoguide. 
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Dashboard 
Der henvises til video og releasedokument i forhold til opsætning og anvendelse af Dashboard. 

Hvis du vil lægge firmalogo ud på jeres dashboard, kan du gøre dette i menupunktet ‘Organisation’ via feltet 

‘Upload image’. 

 

I samme menupunkt kan du vedligeholde stamdata på jeres virksomhed. Du har adgang til at vedligeholde 

samtlige felter i skærmbilledet bortset fra ’Kundeforholdsnummer’. 

’Projektnummer overføres til MLE felt’ og ’Fraværsregistrering’ er beskrevet i andre vejledninger. 

 

I nedenstående videoguide kan du lære mere om, hvordan du bruger dashboardet. 

Videoguide. 
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