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Velkommen til Visma HRM Analytics
 - din nemme adgang til dine løn- og HR-data  
i Visma HR

I denne vejledning kan du læse om løsningens 
mange funktioner og muligheder.  Du kan også med 
fordel følge vores Youtube-kanal, der løbende bliv-
er opdateret med guides i Visma HRM Analytics og 
dine andre Visma-løsninger.

God fornøjelse! 

Introduktion
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Du får adgang til Visma HRM Analytics 
under menupunktet ‘Rapporter’ i Visma 
HR.

Tip: Hvis du gerne vil have hurtigere 
adgang til Visma HRM Analytics, så kan 
du kopiere URL’en ind i ‘Personlige Links’ 
i Visma HR Dashboardet.

Adgang til modulet

Navigere rundt i modulet

I dette afsnit kan du lære, hvordan du navigerer rundt i Visma HRM Analytics. 

Vælg rapport
På forsiden af Visma HRM Analytics kan du vælge hvilken rapport, du ønsker at benytte. Indholdet 
af rapporten afhænger af din brugeradgang til Visma HR. Når der løbende bliver tilføjet nye rap-
porter til Visma HRM Analytics, vil du også kunne tilgå disse via forsiden.
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Se detaljer
I alle rapporterne kan du vælge at dykke længere ned i dine nøgletal ved at trykke på ikonet ‘De-
taljer’. Ikonet sender dig videre til en ny side i Visma HRM Analytics. Det er også i  ‘Detaljer’, at du 
har mulighed for at filtrere dine data.

Tip: I ‘Detaljer’ har du mulighed for at se data på afdelings- og medarbejderniveau.
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Naviger tilbage
Ønsker du at forlade en rapport, kan du vælge at gå til forsiden ved at trykke på tilbageknappen 
øverst i højre hjørne. 

Står du på detaljesiden og ønsker at komme ud til startsiden af rapporten, kan du trykke på 
tilbageknappen øverst i højre hjørne.

Vil du tilbage til startsiden for  Visma HRM Analytics, kan du trykke på hjemknappen.

Ønsker du at forlade Visma HRM Analytics og komme tilbage de øvrige funktioner i  Visma HR, 
bruger du blot menuen øverst på siden.

Fremvisning af data

Der er flere forskellige måder hvorpå, du kan vælge at få vist dine data i Visma HRM Analytics.
Al data har en standardfremvisning, som bliver brugt, når du åbner rapporterne Visma HRM Ana-
lytics. Vil du ændre, hvordan data fremvises, skal du gå ind i rapporten. Her kan du - udover stand-
ardfremvisningen - vælge følgende fremvisningsmuligheder: 

Rådata
Du kan vælge at få vist dine rådata ved at trykke på ikonet              i rapporten

Større graf
Har du brug for at forstørre en graf gøres dette ved at trykke på ikonet 

Tip: Hvis du har brug for at gemme grafen, kan du gøre brug af din computers klippeværktøj eller 
ved at gemme et skærmbillede. 
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I Visma HRM Analytics er der foretaget en række beregninger, som sikrer dig nemmere adgang til 
dine HR-nøgletal. I dette afsnit kan du læse, hvordan de forskellige nøgletal er beregnet.

Headcount
Afdelingens headcount beregnes på baggrund af antal CPR nr. i systemet.

Tip: Hvis du har en medarbejdere, der er ansat i mere end én afdeling, så vil de tælle med i begge 
afdelinger i rapporterne. Men kun én gang i organisationens samlede headcount.

FTE
Antal af FTE i virksomheden er udregnet efter antal unikke CPR nr. i Visma HR og data registreret 
i Visma HR i følgende felter:  
FTE er i Visma HRM Analytics beregnet som følgende:
Arbejdstid/normtid = FTE

Eksempel: Hvis du har 3 medarbejdere, udregnes FTE som følgende: 
Medarbejder 1 er ansat til 160,33 timer om måneden. Den reelle arbejdstid er også 160,33. Derfor 
ser regnestykket ud som følger: 

160,33 (arbejdstid) / 160,33 (normtid) = 1 FTE

Medarbejder 2: 140 (arbejdstid) / 160,33 (normtid) = 0,873 FTE

Medarbejder 3: 156,33 (arbejdstid) /156,33 (normtid) = 1 FTE

1 + 0,873 + 1 = 2,873 FTE

Beregninger
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Fastholdelsesgrad
Fastholdelsesgraden i Visma HRM Analytics viser, procentandelen af medarbejdere i afdelingen in-
den for en given periode, der er fortsat i virksomheden. I modsætning til medarbejderomsætning.

Beregningen af fastholdelsesgraden baseres på antal CPR-numre registreret i den givne periode.

Eksempel: Nedenfor ses et eksempel på en beregning af henholdsvis medarbejderomsætning og 
fastholdelsesgrad.

Leavers/((Primo+Ultimo/2)*100
Antal ansatte primo = 3
Antal ansatte ultimo = 4
Medarbejderafgang = 1

Medarbejderomsætning: 
1/((3+4)/2)x100 = 28,6 %

Fastholdelsesgrad
100-28,6 = 71,4 % 

Tip: Under rapporten ‘Medarbejderfastholdelse’ kan du også se årsager til opsigelse eller afskedi-
gelse. 

Genansættelse 
Første gang en medarbejder bliver ansat vil personen stå som nyansat. Hvis en medarbejder frat-
ræder, men bliver genansat indenfor 24 timer med nyt ansættelsesnummer. Så vil medarbejderen 
ikke blive betragtet som nyansat, og vil derfor ikke fremgå på oversigten over ansættelser. Dette 
gør sig både gældende, hvis de bliver oprettet på et nyt ansættelsesforhold, eller hvis det tidligere 
bliver periodiseret.

Eksempel:
Hvis en studentermedhjælper skal skifte til en fuldtidsstilling, vil han stå i Visma HR, som  at han 
har forladt organisationen og blevet ansat igen. Vi har lavet en regel om at hvis en med samme 
CPR-nummer forlader organisationen, og bliver ansat igen inden for 24 timer vil det ikke tælle som 
en fratrædelse og tiltrædelse.
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Intern titel
Du kan i Visma HRM Analytics filtrere på intern titel. Intern titel er brugt, da denne i Visma HR 
indeholder en dropdown menu med preudfyldte titler.

Tip: På medarbejderen under “Ansættelse” kan du se, hvilken stilling, der er knyttet op på medar-
bejderen. 
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Køn
I Visma HRM Analytics er køn udfyldt via menuen 
‘Medarbejder’ i Visma HR. Feltet auto udfyldes 
og beregnes ud fra CPR-nr. når medarbejder er 
oprettet i Visma HR.

Tip: Du skal være opmærksom på, at datakval-
iteten i Visma HRM Analytics afhænger af data 
input. Hvis du i Kønsfordelingen har Ukendt køn 
repræsenteret, skyldes dette, at medarbejdere 
oprettet i Visma Løn ikke er oprette med køn.

Anciennitet
I Visma HRM Analytics er anciennitet udfyldt via 
menuen ‘Medarbejder’ → ‘Ansættelse’, felt ‘Anci-
ennitet ved ansættelse’

Tip: Den viste anciennitet er den nuværende anci-
ennitet dags dato. Det betyder, at hvis en medar-
bejder i den angivne periode haft en anciennitet 
på fx både fem og seks år, så vil medarbejderens 
anciennitet i perioden tælle som seks år.

Alder
I Visma HRM Analytics er alder udfyldt via menu-
en ‘Medarbejder’ → ‘Fødselsdato’ i Visma HR.

Tip: Den viste alder er den nuværende alder. Det 
betyder, at hvis en medarbejder i den angivne 
periode har været fx både 49 og 50 år, så vil me-
darbejderen tælle med som 50 år i perioden.

Gennemsnitsalder
Beregning:
Sum af alder på medarbejdere / antal medarbej-
dere = gennemsnitsalder

Gennemsnitsanciennitet 
Beregning:
Sum af anciennitet på medarbejdere / antal me-
darbejdere = gennemsnitsanciennitet. 
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Information

Der er flere måder, hvorpå du kan få information om dine data i Visma HRM Analytics på, fx kan du 
se hvordan dine nøgletal er beregnet eller få information om, hvad du ser af data. Det skal sikre, at 
du bruger modulet optimalt. 

Mouseover
Visma HRM Analytics har en indbygget mouseover funktion. Det betyder, at hvis du holder musen 
henover fx dine grafer, vil du blive informeret om, hvilke data du kigger på.

Informationsikon
Visma HRM Analytics har også en indbygget informationsikon. Trykker du på ikonet åbner der sig 
en side, som fx informerer dig om beregningen af nøgletal, og hvor data er hentet. Ikonet finder du 
øverst i højre hjørne i og graferne.

Tip: I højre side af rapporten, vil du også altid kunne se, hvilken data du kigger på. 
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Filtrer

I Visma HRM Analytics kan du filtrere på flere forskellige faktorer, såsom afdeling, deltid eller fuld-
tid, anciennitet og alder. Det betyder, at du kan vælge hvilken data, du ønsker at se.

I dette afsnit kan du læse om de forskellige måder, hvorpå du kan filtrere dine data i Visma HRM 
Analytics. 

Filtrer via topbaren
Du kan vælge at filtrere via topbaren, hvis du ønsker at filtrere på: 
• Periode
• Afdeling
• Navn på medarbejder
• Intern titel fra system
• Ansættelsesform (deltid/fuldtid)

For at gemme dit filter skal du trykke på fluebenet , eller ved at trykke et vilkårligt sted i rappor-
ten. 

Filtre via rapporten
Alle rapporter i Visma HRM Analytics er interaktive. Det betyder, at hvis du trykker på dele af en 
graf, fx ‘Kvinde’ i kønsfordeling, vil data ændre sig, og du vil nu kun se på data omkring kvindelige 
medarbejdere i organisationen.

Nulstil filtre
Hvordan du nulstiller dine valgte filtre afhænger af hvilken filteringsmetode, du har valgt at gøre 
brug af. Hvis du har valgt at filtrere via topbaren, skal du gå ind i dine valgte filtre og nulstille dem 
en ad gangen. 

Har du filteret via rapporten, kan du nulstille alle dine filtre via         ikonet

Tips: Hvis du gerne vil se data fra flere afdelinger på én gang, kan du holde Ctrl nede imens, du 
vælger de afdelinger, hvis data du ønsker at se. Giv dig tid til at afprøve de forskellige filtre og se de 
forskellige muligheder, der er. Du kan ikke ødelægge rapporterne. Vil du tilbage, kan du altid nul-
stille dine filtre. 
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Eksport til Excel

Du kan eksportere din data fra Visma HRM Analytics til Excel på to måder:

Eksport af graf
Du kan vælge at eksportere data fra en enkelt graf ved at trykke på Excel ikonet, øverst i højre 
hjørne. Det er ikke muligt at eksportere selve grafen. Ønsker du at gemme grafen, kan dette gøres 
ved at tage et udklip af din skærm. 

Eksport af rapport
Du har mulighed for at eksportere hele rapporten. Det gør du ved at trykke på Excel logoet øverst 
i højre hjørne af rapporten.

Tip: Når du eksporterer data til Excel, skal du være opmærksom på, at data opdeles efter graferne. 
Det betyder, at data bliver udstillet i Excel, som data er udstillet i Visma HRM Analytics. Det bety-
der også, at data er sorteret, og at du nemt kan genskabe graferne ved at gøre brug af illustra-
tionsværktøjet i Excel.  
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