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1. Integrasjon med Visma.net Calendar 
Integrasjonen mellom Huldt & Lillevik Lønn og Visma.net Calendar krever at begge 
systemer er korrekt satt opp. Dette dokumentet beskriver hva du må gjøre/kontrollere i 
Huldt & Lillevik Lønn før du setter opp den tekniske integrasjonen. 

 

2. Forberedelser i Huldt & Lillevik Lønn 

2.1 Kontrollere opplysninger på person 

Velg oppgaven Kartotek | Personer og fane 1-Person. Påse at alle ansatte som skal være 
brukere i Visma.net Calendar har angitt følgende informasjon:  

 

 Adresse i adresselinje 1 

 Postnummer og sted 

 Fødselsnummer  



 

 

 

10.04.2019  Side 2 | 4 

 Avdeling 

NB!  Feltet Timer pr dag brukes for å sette den ansattes arbeidstid i Visma.net Calendar. 
Standardverdi er 7,5 timer pr dag, dersom annet ikke er angitt. Hvis en ansatte har 
annen arbeidstid angir du dette i feltet. 

 

Påse at den ansatte er registrert med et aktivt arbeidsforhold i fane  
2-Arbeidsforhold. 

 

 

I fane 3-Telefon/E-post kontroller du at alle ansatte som skal være brukere i Visma.net 
Calendar har registrert e-postadresse i feltet E-post Arbeid. Denne e-post adressen blir 
brukernavnet til den ansatte i Visma.net. 

Dersom en ansatt ønsker å bruke Privat eller Privat 2 som e-post adresse, må du påse at 
dette er angitt under E-post adresse for arbeidsflyt nederst i skjermbildet. 

 

 

I fane 4-Andre opplysninger må du angi hvem som er leder for hver enkelt ansatt i feltet 
Leder (egen). Visma.net Calendar bruker denne informasjonen for å bestemme hvilke 
ansatte en leder får se i Visma.net Calendar. 
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2.2 Kontrollere feriedager til gode 

Velg oppgaven Kartotek | Oppstartsverdier og kontroller at korrekt antall feriedager er 
angitt på den ansatte under Feriedager til gode. 

 

Dersom du har registrert ferie i fraværsdelen i Huldt & Lillevik Lønn i oppgaven Fravær | 
Registrere fravær og ferie, vil feriesaldoen som overføres til Visma.net Calendar være:  

Inngående balanse  
+ evet. Feriedager overført fra tidligere år  
– Avviklet ferie hittil i år 
= Feriesaldo i Visma.net Calendar 

 

Dersom du ikke har registrert ferie i fraværsdelen i Huldt & Lillevik Lønn tidligere, legger 
du inn gjenværende saldo på oppstartstidpunktet. 

Informasjonen vises som Feriesaldo i Visma.net Calendar. Dersom en ansatte ikke har 
feriesaldo (feriesaldo er 0) i Visma.net Calendar, vil han ikke kunne registrere ferie. 

Når saldoene er oppdatert må fravær overføres til lønn. Dette gjør du i oppgaven Fravær 
| Overføre til Lønn. 

NB! Før du kjører dette menyvalget bør du kontrollere om fraværskoder er satt opp til å 
påvirke lønn. Dersom det er angitt lønnsarter i feltene Lønnsart for utbetaling og 
Lønnsart for reduksjon av fastlønn innebærer det at fraværskodene vil påvirke lønn. 
Dersom du ikke ønsker at dette skal skje må du fjerne lønnsarter på alle fraværskoder 
før du overfører til lønn. 

  



 

 

 

10.04.2019  Side 4 | 4 

Deretter velger du oppgaven Fravær | Overføre til Lønn. 

 

I feltet Til og med dato velger du datoen du skal starte opp med Visma.net Calendar. 
Velg aktuelle ansattgrupper og klikk Kjør. Du får da frem en rapport som viser Feriedager 
til gode. Dette er saldoen som vil bli overført til Visma.net Calendar. 

3. For kunder som benytter Expense 

Dersom du allerede benytter Visma.net Expense anbefaler vi at alle reiser på flyt 
overføres til Huldt & Lillevik Lønn før du setter opp integrasjonen mot Visma.net 
Calendar. 

I tillegg må du sette status til Betalt på alle reiser som er overført til Huldt & Lillevik 
Lønn. Velg Expense | Rapporter | Lønnsfil.  

 

På toppen av skjermbildet angir du Fra dato som tilsvarer datoen firmaet startet med 
Visma.net Expense (sett gjerne 01.01 det aktuelle året). Alle overføringer kommer da 
opp. Gå gjennom hver enkelt overføring, og påse at disse står med Betalt i kolonnen 
Status. Dersom overføringen står med Overført til lønn i feltet Status, klikker du Marker 
som betalt til høyre (øverste linje). Overføringer som står som Avbrutt kan du se bort 
ifra. 

 

 

 

NB! Det er svært VIKTIG at dette gjøres, hvis ikke blir alle 
reiseregninger overført til Huldt & Lillevik Lønn når du 

setter på integrasjonen mot Visma.net Calendar! 


