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Visma HR 
 

Release 5. november 2020 

Medarbejder Fravær 

Datointerval 

På siden Fravær har vi ændret fra-datoen, så den altid er tre måneder før dags dato i stedet for 12 måneder.  Du 
kan til enhver tid vælge en anden fra-dato, hvis du ønsker at se fravær, der er afholdt længere tilbage. 
 
Formålet med ændringen er at forbedre performance på siden, så fraværsregistreringerne vises hurtigere. 
 

Fraværskoder 

Vi har tilføjet koden ud for fraværstypen i listen med fraværsregistreringer. Tilsvarende vises fraværskoden også 
i nedtrækslisten, når du vil se registreringer på en specifik fraværstype. 
 
 
 

Release 12. november 2020 

Medarbejder Fravær - Til gode saldi 

Hensættelse til timebank, afspadsering og fleks 

Vi har ændret i hensættelse til timebank, afspadsering og fleks, så lønarter, der skal indgå i disse saldi med 
andet end 1:1, nu bliver beregnet korrekt. Det kan f.eks. være overarbejde, overtidstillæg, rådighedsvagter, 
forskudt tid m.v. 
 
Fejlen har været, at registreringer på disse lønarter kun har tilskrevet saldoen med det faktiske antal i stedet for 
det beregnede antal. 
 
Bemærk hvis  følgende ændres i lønnen: 

- Ændrer man i timeløn eller månedsløn, vil ændringer i timebank m.v. først slå igennem, når disse er 
lønbehandlet. Satsen bliver hentet fra sidste lønbehandlede månedsløn/timeløn. 

- Ændrer man værdier i resultattabel lønarter, vil ændringerne først blive vist i saldo cirklerne efter ca. 15 
minutter.  

 

Tilskrivning af samtidighedsferie 

Nu vises tilskrevet samtidighedsferie den første dag i den måned, hvor ferien kan afholdes. Dette gælder både 
forudlønnede og bagudlønnede medarbejdere. 
 
Tidligere blev tilskrivningen af samtidighedsferie vist en dag for tidligt i cirklen med ferie, nemlig den sidste dag 
i måneden før. 
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Release 16. november 2020 

Medarbejder Fravær - Til gode saldi 

Tildeling af feriefridage, feriefritimer mv. 

Vi har ændret datoen for hvornår tildelte dage eller timer vises i cirklerne med saldi. Fremover vises dage eller 
timer den dato, medarbejderen har disse til rådighed - og ikke som nu, så snart de bliver tilskrevet. 
Dvs. hvis I allerede nu har tildelt fem feriedage pr. 1. januar, vil de fem dag først blive synlige i saldoen, når 
medarbejderen må bruge af dagene fra 1. januar. 
 
Ændringen vedrører kun lønarter til optjening. 
 
Det er i  opsætning af Fraværssaldi, der angives lønart(er), der bruges til optjening af f.eks. feriefridage og som 
skal medgå i Til gode saldi. 
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