
 

Visma.net Time & Absence. Vi starter kl 10

VELKOMMEN TIL
Visma Community Live 2019



Muligheter med
Visma.net Time & Absence
Navn: Gunnar Glendrange
Tittel: Product Manager
Mail: gunnar.glendrange@visma.com



Agenda 

Vi skal vil gi dere en oppdatering på følgende 
• Nye muligheter
• Smarte rutiner
• Tips & Triks
• Veien videre / Nyheter som kan forventes



Visma.net Time & Absence

• Løsning med kontroll på ferie- og fraværsregler
• Arbeidet tid registreres som grunnlag for lønn
• Time-bank. Pluss/minus-tid. Avspasering
• Tid kan føres på prosjekter, aktiviteter osv
• Registrering fra mobil, viser feriedager tilgode osv
• Arkiv, full historikk tidligere måneder 

• Felles pålogging med Expense, en helhetlig ansattportal
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Visma.net Time & Absence
Leder

• Gir avdelingsleder full oversikt over timer, ferie og fravær
• Hvor mange feriedager har mine ansatte igjen?
• Hvor mye overtid har Petter / hele avd. jobbet (i aktuell periode)?
• Avspasering / timer tilgode
• Løsningen kontrollerer regelverk / fravær som følge av syke barn  
• Hvor høyt er sykefraværet i min avdeling?
• Verktøy for å få feriekabalen til å gå opp

• Leder har full kontroll fra mobil / godkjenne timelister, ferieønsker (reiser)



Visma.net Time & Absence
Lønn / HR

• Lønningskontoret har tilsvarende oversikt - alle ansatte
• Du slipper å punche timelister inn i Visma Lønn



Nyheter og 
forbedringer
Ledere 



Ferieoversikt



Fraværsrapport



Saldorapport - ferie, flexitid, overtid



Transaksjonsoversikt



Godkjenning av 
timelister på 
mobil

Leveranse: Q4’19



Kostnadsbærere 
i app’en!

Leveranse: Q4’19



Registrering av tillegg - ansatte

Leveranse: Q4’19



Skjule lønnsarter for ansatte 

• Du kan fjerne lønnsarter ansatte aldri skal bruke
 F.eks overtid 40%

• Du kan skjule lønnsarter for ansattgrupper
 F.eks at ledere ikke ser overtid 50% og 100%

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Skjule-koder-for-ansatte-i-Visma-net-Calendar/ta-p/143541


Knytte ansatt til en arbeidsavtale
NB! Lønnsartene vil vises hvis du prøver å registrere på den ansattes vegne, ansatt selv ser dem ikke 
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“Bekrefte” timeliste

• Synes du det er “styr” at ansatte må “bekrefte” timeliste hver måned?
• Tanken er at leder ikke skal godkjenne timeliste før ansatt er ferdig ført



“Bekrefte” timeliste

• Man kan droppe “konseptet”, si at “bekreftelse” ikke er nødvendig
• Ha etablerte rutiner om at alle timer må føres X dager etter periodens slutt

 Ja, det hadde vært fint med en reminder :)



“Bekrefte” timeliste

• Lett for leder å se hvem som har bekreftet / ikke bekreftet
• Lett å “bekrefte” alle ansatte i en operasjon



Oppspart overtid

• Hva menes med “oppspart overtid”? 
• Overtidstimer som ikke utbetales i sin helhet
• Tillegget utbetales når det opparbeides
• Timen(e) spares til fremtidig avspasering

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Time/Hva-er-forskjellen-pa-oppspart-overtid-og-fleksitid/ta-p/156104


Timeliste oransje og grønn strek



Meld inn dine ønsker!

• Meld inn ønsker (produktutvikling) i Community - fanen “Ideer”
 “Like” saker du ønsker utviklet 

https://community.visma.com/t5/Ideer-i-Visma-net-Time-Absence/idb-p/NO_SW_vismanet_time_absence/status-key/Stem/tab/most-kudoed


Kontakt oss gjerne:
Du treffer oss på 
epost: kundesenteret@visma.com 
eller tlf: 09101



Bruk Visma Community!
Hold deg oppdatert!


