
Användarhantering 
I menyn Användarhantering kan du lägga till nya användare, inaktivera befintliga användare och 
se hur många tillgängliga användarlicenser som finns i systemet. Välj 
Kugghjulsmenyn/Användarhantering. Om du gör ändringar i fönstret, t.ex. ändrar vilka kolumner 
som ska visas, kommer detta att sparas till nästa gång du öppnar menyn. Eventuella filter 
rensas däremot till nästa gång du öppnar menyn. 

Massuppdatering av användaruppgifter 

Det finns möjlighet att massuppdatera information om avdelning, arbetstyp och arbetsledare för 
flera medarbetare på en gång. Markera de användare du vill uppdatera och välj åtgärd i övre 
menyn.  
Just select all the users whose details you need to update and an action bar opens on top. 
 

 

Användarlicenser och prenumerationer 

I övre högra hörnet ovanför filter och kolumnvalen visas information om hur många licenser som 
finns och hur många av dessa som används.  

 

Om du är inloggad som administratör med rättigheter att genomföra ändring av licensen eller 
prenumerationen kan du lägga till nya användare i systemet även om det saknas tillräckligt med 
användarlicenser. (Behörigheten styrs i behörighetsprofilen under sektionen Inställningar & 



Tjänster och inställningen “Redigera inställningar och hantera licensprenumerationer och 
tjänster”) 

När du klickar på knappen Lägg till användare får du valet att lägga till användaren som inaktiv 
eller aktiv och samtidigt köpa ytterligare en användarlicens om det behövs. Om du köper till 
ytterligare en användare visas information om den tillkommande månadskostnaden för den 
innevarande prenumerationsperioden. 

I vissa situationer kan du ha ytterligare användarlicenser som inte visas som tillgängliga 
licenser. Detta kan inträffa om du har inaktiverat en användare och säger upp användarlicensen 
från prenumerationen. Användarlicensen försvinner inte förrän innevarande 
prenumerationsperiod tar slut. Om du i detta fall lägger till en ny användare får du information 
om att du redan har en pågående betald licens för innevarande prenumerationsperiod som du 
kan använda.  

När du inaktiverar en användare kan du välja om du vill spara användarlicensen eller säga upp 
den från prenumerationen. Om du vet att du ska lägga till nya användare i närtid är det enklast 
att behålla användarlicensen, så kan den återanvändas till den nya användaren. 

Om du är inloggad med begränsad behörighet saknas möjligheten att köpa ytterligare 
användarlicenser. Du har då möjlighet istället att  

● Lägga till användare så länge det finns lediga användarlicenser 
● Lägga till användare som inaktiva tills vidare 

Lägga till användare 

Öppna menyn Kugghjul / Användarhantering och klicka på knappen Lägg till användare.  



 

Grundläggande information 

● E-post: Den e-post som användaren ska använda vid inloggning 
● För- och efternamn 
● Språk 
● Arbetsledare 
● Behörighetsprofil: Du kan inte ge någon annan en högre behörighetsprofil än vad du 

själv har.  

Arbetskontrakt 

● Befattning 
● Arbetskontraktets startdatum: Detta datum är den första dagen som den anställde ska 

börja registrera arbetstid. 
● Kostnad per timme 
● Dagliga timmar: Ange hur många timmar per dag den anställde förväntas arbeta (detta 

påverkar beräkningen av flextid, om flextid används) 



● Övertid tillåten: Markeras om den anställde ska kunna rapportera tid av typen Övertid  
● Använd maxtak för daglig flextid: Markeras om du vill begränsa hur mycket flextid en 

användare kan registrera en enskild dag, om flextid används 
● Avdelning 
● Standardarbetstyp: Denna arbetstyp föreslås som default när den anställde ska 

rapportera tid förutsatt att det inte finns någon annan arbetstyp som är definierad för den 
aktuella fasen/projektet 

När du har registrerat all obligatorisk information kan du välja om du vill att ett välkomstmail 
skickas till personen med inloggningsinstruktioner och därefter klicka på Spara eller pilen 
bredvid Spara-knappen för att välja Spara och lägg till ny. 

Ta bort en användare 

I Visma.net Project Management kan du inaktivera användare, men du kan inte radera dem. 
När användaren inaktiveras finns alla historiska data kvar, men användare kan inte logga in 
längre.  

Öppna menyn Kugghjul/Användarhantering och välj aktuell användare. Klicka på raden för att 
öppna användarens profil. När du klickar på knappen Inaktivera användare visas en 
kontrollfråga hur du vill göra med den frigjorda användarlicensen, dvs om du vill behålla den 
eller säga upp den från prenumerationen. Du behöver också ange användarens sista dag som 
de ska ha ett användarkontrakt.  

Om du inaktiverar en användare som är arbetsledare till andra användare får du en kontrollfråga 
vem som ska ersätta den aktuella arbetsledaren. Om du inaktiverar en användare som inte har 
någon arbetsledare, dvs är organisationens huvudkontakt, behöver du ange vem som istället 
ska vara organisationens huvudkontakt. Detsamma gäller om du inaktiverar en användare som 
är Godkännare av användningsvillkoren, så behöver du ange vem som istället ska vara 
ansvarig för detta framöver.  

Aktivera användare 

I vissa fall kan du vilja aktivera en användare som tidigare har varit inaktiverad. Om du försöker 
lägga till en ny användare som redan finns kommer du få en varning att e-posten redan 
används. För att aktivera en inaktiv användare, välj Filter och ändra filtreringen så att även 
inaktiva användare visas. 

 



 

 

När listan öppnas, välj den aktuella personen och klicka på Aktivera användaren. 

Alla aktiva användare behöver ha ett aktuellt arbetskontrakt, så du kan antingen återanvända 
det tidigare kontraktet eller skapa ett nytt arbetskontrakt. Om du väljer att fortsätta med det 
tidigare kontraktet kan du välja att skicka ett nytt välkomstmail till användaren. Glöm inte att gå 
igenom användarens uppgifter för att säkerställa att de fortfarande stämmer. 

Du kan också skapa ett nytt arbetskontrakt för användaren. När du klickar på Aktivera 
användaren behöver du fylla i följande information:  

● Befattning 
● Arbetskontraktets startdatum 
● Kostnad per timme 
● Dagliga timmar 
● Daglig gräns 
● Övertid tillåten 
● Använd maxtak för flextid 
● Flextid 

○ Behåll befintlig flextid/Börja från 0 

Lägg till ett nytt arbetskontrakt  

Om en medarbetares arbetskontrakt ändras, behöver du skapa ett nytt arbetskontrakt, t.ex. om 
medarbetarens kostnad per timme eller timmar per dag ändras. I dessa fall behöver du skapa 
ett nytt arbetskontrakt för att förhindra att ändringen påverkar statistiken bakåt i tiden. 
 
För att lägga till ett nytt arbetskontrakt, välj menyn Kugghjul/Användarhantering och sök fram 
användaren. Öppna användarens profil och hitta sektionen Användarinställningar. I sektionen 
Arbetskontrakt kan du se användarens befintliga användarkontrakt. Om ert företag använder 
flextid visas användarens totala flextid här också.  
 



 

 
 
Du behöver inte avsluta det innevarande arbetskontraktet, det avslutas automatiskt i samband 
med att du skapar ett nytt. Klicka på knappen Nytt arbetskontrakt och ange information om det 
nya arbetskontraktet. När du sparar det nya arbetskontraktet kommer den nya posten visas i 
listan och det föregående arbetskontraktet avslutas. 
 


