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Indledning
Med denne release introducerer vi et nyt skærmbillede til registrering af fravær. Fordelene ved det nye
skærmbillede er bl.a. hurtigere og løbende validering af data, imens fraværet bliver registreret. Endvidere er
funktionen ‘mouseover’ kommet tilbage på fraværssiden.

Nyt skærmbillede til fraværsregistrering
Det nye skærmbillede ser således ud:

Skærmbilledet vises, når man på siden Fravær klikker på NY eller på RET.

Felter i skærmbilledet tilpasses fraværstypen
●

Vælges en fraværstype med timer i input vises feltet klokkeslæt, hvor man enten kan taste, bruge pil op
og ned eller klikker på uret for at vælge klokkeslæt.

●
●

Vælges fraværstype med rate i input vises feltet Rate
Bruger I projektnummer ved registrering af fravær, vises dette felt også.

2

Valideringer

Vi har ændret på, hvorledes systemet validerer data. Nu bliver de fleste registreringer løbende valideret i stedet
som tidligere, hvor valideringen først skete ved klik på Gem.
Eksempel på en valideringsbesked, der vises så snart fra- og til-dato er udfyldt på en medarbejder, der
fratræder:

Af andre eksempler kan nævnes advarsler i forhold til minimum og maksimum værdier på fraværssaldi.

Brugerlogs på fraværsregistreringer
Nu er det igen muligt via ‘mouseover’ at se, hvem der sidst har gjort noget ved en fraværsregistrering.
Når cursoren holdes henover fraværstypen vises teksten ‘Sidst opdateret af’ efterfulgt af brugernavn, dato og
klokkeslæt.

Revisionsrapport
Revisionsrapporten i Visma Løn er ændret, så det tydeligere fremgå, når en fraværsregistrering slettes i Visma
HR. Der er blevet tilføjet en ny række, der hedder Slettemarkering.

Mail med godkendt fravær
Vi har haft udfordringer med ustabil udsendelse af mailnotifikationer med godkendt fravær. Dette er løst så
medarbejderne får mailnotifikation, når relevant fravær bliver godkendt eller varigheden af et godkendt fravær
bliver ændret. Der udsendes pt. ikke notifikation, når en fraværsregistrering afvises eller slettes.

Rettelse af saldi på medarbejdere med løbende beregning af
feriepenge til FerieKonto
Medarbejdere, som har løbende beregning af feriepenge til FerieKonto, får ikke længere vist feriedage i
fraværssaldi-boblen. Det er en opdatering af Visma Løn ultimo februar, der har rettet denne fejl.

3

