
SplitStamkort v2.0 
Vejledning 

En Excel Add-In udvidelse til Visma Løn 
Rapporten ”Medarbejderstamkort” i VismaLøn er sammensat af op til flere sektioner eller del-rapporter. 

For at skabe et bedre overblik, kan SplitStamkort fordele alle del-rapporter ud på separate og dedikerede 

underak i Excel. SplitStamkort er en Excel Add-In udvidelse, hvilket vil sige at funktionen altid vil være synlig 

i Excel uanset hvilken fil og hvilke data man pt arbejder med og derfor altid let kan aktiveres. 

SplitStamkort version 2.0 udvider funktionaliteten til også at kunne generere en fil til let at opdatere 

medarbejderes navne og adresser i VismaLøn ud fra seneste data i CPR-registeret.  

At splitte stamkortet 
I Excels menu-linje ligger der et menu-punkt med titlen ”Visma”. Herunder forefindes funktionen 

SplitStamkort. Tryk på denne knap for at aktivere funktionen. SplitStamkort kigger aktivt på hvilke data der 

pt vises på skærmen, og hvis SplitStamkort ser at der er tale om et ”Medarbejderstamkort” fra VismaLøn, 

så splitter den del-rapporterne ud. 

 

Ud over over at splitte del-rapporterne ud, beriges hver del-rapport også med følgende data for at lette 

arbejdet med delrapporterne: 

 Medarbejdernavn 

 Fratrædelsesdato 

 Stillingskategori 

 Løngruppe 

Bemærk: Når først Medarbejderstamkortet er splittet op med SplitStamkort, så kan det ikke samles igen. 

Der vil det være nødvendigt at indlæse den oprindelige fil igen. 

  



At anvende CPR-opdatering 
Med fanebladet ”Stamkort” synligt i Excel kan man ved endnu et tryk på SplitStamkort få følgende dialog 

frem: 

 

Vælges ”OK” genereres der et nyt faneblad – ”CPR Opdatering” – med et overblik over de på Stamkort-

fanebladet synlige medarbejdere, som også her kan filtreres ned til den ønskede selektion af medarbejdere, 

der ønskes CPR-validering på. 

 

Knappen ”Gem som Decentral .CSV-fil” prompter en dialogboks til at gemme de udvalgte medarbejdere i 

Decentral format til indlæsning i VismaLøn. Herefter er det muligt via Lønadministration -> Overførsel -> 

Decentral registrering at indlæse denne fil i VismaLøn, hvorved VismaLøn vil foretage selve valideringen op 

imod CPR-registeret og opdatere medarbejderne i lønsystemet. 

Genvej til SplitStamkort 
I den forrige version af SplitStamkort lå funktionen ovenover menuen-linjen i Excel. Via Excels egne 

indbyggede faciliteter er det muligt også at lave en genvej i samme lokation til den nye version: 

 Ved at højreklikke på en hvilken som helst funktion i Excel-menuen kan man vælge "Add to Quick 

Access Toolbar" ("Føj til værktøjslinjen Hurtig Adgang" på dansk), hvorefter den valgte funktion 

bliver tilføjet som genveje oppe i den såkaldte ”QuickAccess Toolbar” øverst i Excel (se billedet 

nedenfor). Tilsvarende er det også muligt at fjerne genveje derfra igen ved at højreklikke på dem 

deroppe og derefter vælge "Remove..." ("Fjern..."). Bemærk at de optræder i den rækkefølge 

deroppe som de tilføjes i. 

   



Kompatibilitet 
SplitStamkort er udviklet specifikt til Windows Excel 2013 og 2016, men burde i teorien også være 

kompatibelt med Excel 2007-2010 samt Excel 2019-2021. Dette er dog ikke testet af Visma, så derfor kan 

dette ikke garanteres. SplitStamkort er ikke kompatibel med Office Online WebApp versioner af Excel eller 

macOS versioner af Excel. 

Installationsvejledning, Excel 2013-2016 
Hvis det er første gang man installerer SplitStamkort 

1. Åbn Excel, hvis ikke det allerede er åbent (husk at gemme alt hvad der er behov for, da Excel skal 

genstartes undervejs), 

2. Kopier denne sti ind i en Windows Stifinders adresselinje i Windows: 

%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART (tjek at der ikke er eventuelle 

mellemrum foran eller bagefter i adressen) og tryk [ENTER], 

3. Placér filen Visma_SplitStamkort.xlam i folderen fra punkt 2. Filen skal ikke åbnes, men blot 

placeres i folderen. Der må kun være én (1) fil ved navn ”Visma_SplitStamkort.xlam” i folderen, 

4. Luk og åbn Excel igen og tjek at at Visma-menuen er synlig (se skærmbillede herunder). 

Hvis man anvender en tidligere version af SplitStamkort 
1. Luk Excel (husk at gemme alt hvad der er behov for inden for en sikkerheds skyld), 

2. Kopier denne sti ind i en Windows Stifinders adresselinje i Windows: 

%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART (tjek at der ikke er eventuelle 

mellemrum foran eller bagefter i adressen) og tryk [ENTER] - BEMÆRK: Hvis Windows ikke kan 

finde folderen, så prøv igen med Excel åbent i stedet og gentag herfter punkt 2, 

3. Erstat filen Visma_SplitStamkort.xlam i folderen (slet den eksisterende fil/overskriv den) med den 

nye version. Filen skal ikke åbnes, men blot placeres i folderen. Der må kun være én (1) fil ved navn 

”Visma_SplitStamkort. xlam” i folderen, 

4. Start Excel op igen og tjek at at Visma-menuen er synlig (se skærmbillede herunder)

 

Bemærk: Alt efter sikkerhedsindstillinger på maskinen kan det være nødvendigt at højreklikke på 

SplitStamkort-filen i dens lokation og sætte flueben i ”Fjern blokering/Unblock”. Det skulle ikke være 

nødvendigt at ændre på Excels sikkerhedsindstillinger omkring afvikling af filer med Makroer.  



Teknisk beskrivelse 
Overordnet 
SplitStamkort er en Visual Basic for Applications (VBA) makro til Excel. Makroen er pakket i en .xlam type 

fil, som er standard Microsoft formatet for Excel Add-In udvidelser. Makroen kan aktiveres af brugeren via 

menuen ”Visma” i Excel, hvor funktionsknappen SplitStamkort er placeret. Grundet filens placering i 

XLSTART-folderen på brugerens maskine vil SplitStamkort-menuen blive vist hver gang Excel startes. 

Funktionalitet 
Makroen vil kun afvikles hvis det aktive data vist matcher med formatet på Medarbejderstamkort fra 

VismaLøn. Når makroen aktiveres, vil data først blive identificeret via del-overskrifterne i 

Medarbejderstamkortet. Hver sektion fordeles derefter ud på hvert sit underark i Excel. Efterfølgende 

beriges hvert underark med udvalgte data fra den første sektion, Stamdata. Specifikt er dette 

Medarbejdernavn, Fratrædeslesdato, Stillingskategori og Løngruppe. 

SplitStamkort indeholder ikke en fortrydelsesmulighed (”Undo”/”Fortryd” i Excel nulstilles). Når data er 

splittet ud, skal filen lukkes og genåbnes for at komme tilbage til udgangspunktet. Dette er en by-design 

begrænsning i brugen af Office VBA. 

Ved generering af data til CPR-validering anvendes data fra ”Stamkort” fanebladet, som omformateres 

visuelt til en anden type oversigt med filtreringsmuligheder aktiveret. Herefter vil et tryk på ”Gem som 

Decentral .CSV-fil” prompte brugeren for at gemme en .CSV-fil med disse data til senere indlæsning i 

VismaLøn. 

Makroen behandler kun data der er aktivt synligt i Excel på kørselstidspunktet, og henter eller videresender 

ikke data til andre destinationer – hverken lokalt eller via internettet; selve CRP-valideringen foregår ikke i 

SplitStamkort, men varetages af VismaLøn når .CSV-filen indlæses deri. 

Deaktivering 
For at fjerne SplitStamkort Add-In funktionaliteten skal .xlam-filen blot slettes fra sin placering under 

%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART igen. Bemærk at Excel skal være lukket i 

dette tilfælde. 

 

Der henvises i øvrigt til Microsofts eget dokumentation omkring Add-Ins ift de forskellige versioner af Excel 

omkring tilføjelse og aktivering/de-aktivering af Excel Add-Ins. 

  



Det med småt 
Support 
Visma Enterprise kan ikke tilbyde support ifm. installering og brug af Visma SplitStamkort. Makrofilen er et 

værktøj, der stilles gratis til rådighed, og der kan derfor ikke forventes assistance dertil. 

Ansvarsfraskrivelse 
Brug og installation af Visma SplitStamkort er på eget ansvar, og Visma Enterprise A/S kan derfor ikke 

drages til ansvar for fejl eller misbrug. 

Rettigheder 
Alle rettigheder tilhører Visma Enterprise A/S herunder kildekoden. Visma SplitStamkort makrofilen må 

gerne distribueres, men må ikke videresælges. 


