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Visma HR 

Nyheder 

Nyt dashboard 

 
 

Siden lanceringen af dashboardet i efteråret 2018 har vi arbejdet på at forbedre funktionaliteten og udvikle nye 
moduler. De nye moduler giver dig nem og hurtig adgang til de mest brugte funktioner i Visma HR. Vi lancerer 
derfor nu version 2. af dashboardet til Visma HR.  

 
Først og fremmest er det nu muligt at personliggøre dit dashboard -  ved at til- og 
fravælge de moduler, som du ønsker at få vist på dit dashboard. Det gør du ved at 

trykke på ikonet øverst i højre hjørne .  
 
Du kan kun til- og fravælge de moduler, som du har adgang til. Det vil sige, at alle 
data i dashboardet fortsat vises ud fra de rettigheder, som de enkelte roller har i 
Visma HR. 
 

Nye moduler 

Der er tilføjet flere nye moduler til dit dashboard, som du frit kan vælge imellem.  

HR-data 
To af modulerne er integreret til Visma HRM Analytics og viser fratrædelsesårsag 
og fastholdelsesgraden. Trykker du på modulet, bliver du sendt direkte ind i 
Visma HRM Analytics, hvor du kan gå dybere ned i data. Vi vil løbende tilføje nye 
datakilder til Visma HRM Analytics i dashboardet.  
 
Har du ikke Visma HRM Analytics, vil du ikke have mulighed for at tilføje 
modulerne. 

 
 
 

     
 



 

Registreringer  
Det er nu blevet nemmere at tilgå en af de mest brugte funktioner i Visma HR - registreringer. Du får direkte 
adgang til dine fraværs- og lønregistreringer via modulerne ‘Fraværsregistrering’ og ‘Lønregistrering’. 
Modulerne er tilgængelige for alle i virksomheden - hvis du har Leder/medarbejder modulet.  

 
 
Har du taget flere af de gamle moduler i brug, så vil dine data ikke gå tabt. Du vil fx fortsat kunne se de links, du 
har lagt under ‘Personlige Links’.  
 

Fødselsdage 
Efter ønske fra vores kunder er fødselsdagsmodulet nu rettet, så den fremadrettet kun viser fremtidige 
fødselsdage (30 dage frem). 
 

Tiltræder og fratræder  
Modulet der viser medarbejdere der tiltræder og fratræder er ændret til kun at vise fremtidige tiltrædelser og 
fratrædelser (30 dage frem). 
 

Menu 

Topmenuen er nu gjort mere let og overskuelig. Du kan fortsat tilgå dine genveje til resten af Visma HR. Genveje 
er nu placeret i rullemenu ‘Visma HRM Suite’.  

Søgefunktion 
Søgefunktionen er nu en integreret del af 
topmenuen. Søgefunktionen virker uændret.  
 

Godkendelser 
Leder og administrator kan, via det røde ikon i højre 
hjørne se antal registreringer, der ligger til godkendelse. Hvis du trykke på ikonet, kommer du til siden 
‘Godkend fravær og lønregistreringer’.  

   

 
 
 

     
 

https://shop.visma.com/WebShop/ProductPage/160
https://shop.visma.com/WebShop/ProductPage/160


Indstillinger  

Du finder dine indstillinger under dit navn i højre hjørne. Det er også her, at du logger af Visma HR. 

  
 

Du kan også komme til dine indstillinger ved at trykke på hjemknappen .  
 
Du kan se mere om dashboardet her. 

 

   

 
 
 

     
 

https://www.youtube.com/watch?v=DrYL_YF87E0&t=2s


Opdateringer 

Realtidssaldi for leder 

Rapporten ‘Realtidssaldi for leder’ er nu opdateret, så detaljer nu retvisende viser, hvor et givet tal stammer fra. 
Som vist i eksemplet nedenfor: 
 

 
 
Data og sorteringen er nu altid nøjagtig ens for samme medarbejder i:   

● Rapporter -> 'Realtidssaldi for leder' - Detaljer (ved tryk på det enkelte tal) og 
● Medarbejder -> Fravær - Opdater saldi - Detaljer (ved tryk på det enkelte tal).  

Ledere kan afvise lønregistreringer  

Der har været problemer med, at administratorer og leder ikke har haft mulighed for at  afvise lønregistreringer 
på siden ‘Godkend fravær og lønregistreringer’. Fejl var opstået i forbindelse med den nye styling af Visma HR 
og tilføjelsen af filter på siden. Funktionen er nu opdateret, så ledere og administratorer igen kan afvise 
lønregistreringer.  
 

Lønregistrering på fratrådt medarbejder 

Det er nu igen muligt at foretage lønregistreringer på medarbejdere, der har været fratrådt i mere end 90 dage. 
Dropdown menuen med variable lønarter er ikke længere tom, når der skal registreres på en medarbejder. 
 
Det er muligt at registrere fravær og lønregistreringer på fratrådte medarbejdere. 
Når medarbejder skifter stillingskategori,  kan fraværskoder og variable lønarter vises i 90 dage fra det gamle 
stillingskategori + koder fra det ny stillingskategori. 
 
Rettelsen er gældende på siderne:  

● Medarbejder fravær 
● Medarbejder lønregistreringer 
● Fælles registrering af fravær 
● Indlæsning af fravær 

 
 
 

     
 


