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Visma HR 

Nyheder 
Med denne release introducerer vi sidste del af  Fraværssaldi i Visma HR. Første del var opsætning 
af fraværssaldi, som I fik adgang til den 21. august. 
 
Medarbejderen kan i Visma HR, eller via appen My Visma, få vist restsaldi på f.eks. feriedage, 
særlige dage, feriefridage, omsorgsdage, timebank, afspadsering mm.  
Det er muligt for administrator selv at definere hvilke saldi, der ønskes vist for medarbejderen. Der 
kan højst vises 10 forskellige saldi. 
 

Nye skærmbilleder 
Følgende tre skærmbilleder vises i helt nyt layout: 

● Medarbejder, Fravær  
● Rapporter, Fraværssaldi organisation (hed før ‘Realtidssaldi for leder’)  
● Opsætning, Fraværssaldi (hed før ‘Realtid’) 

 

Medarbejder Fravær 
Skærmbilledet Fravær har fået et helt nyt look.  
 
 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
3 



De væsentligste ændringer er: 
 
Til gode 
Fraværsaldi (tidligere realtid) vises på en helt ny måde i form af cirkler i øverste højre hjørne. Her 
kan man f.eks. se, hvor mange feriedage og feriefridage medarbejderen har til gode. 
Antal cirkler og indholdet i disse er brugerdefineret og sætte op under Indstillinger, Fraværssaldi.  
 
Simuler fremtidig ferieoptjening 
Her kan man skrive en dato og få beregnet hvor mange lovpligtige feriedage (2,08), man kan 
afholde på en given dato. Eksempelvis vælges datoen 01-12-2020, så vil simuleringen vise 8,32 
feriedage. Der tages ikke forbehold for planlagt eller afholdt ferie. 
 
Oversigten med registreret fravær 
Følgende kolonner vises ikke længere  i oversigten, men kan ses ved at klikke på Ret eller Vis: 

● Kalenderdage 
● Projektnummer 
● Sats 
● Afvis kommentar 

 
Fra og Til 
Default datoerne er ændret fra indeværende ferieår til at være 12 måneder før og 12 måneder efter 
d.d. 
 

Rapporten ‘Fraværssaldi organisation’ 
Rapporten ‘Fraværssaldi organisation’ er en ny version af rapporten ‘Realtidssaldi for ledere’. Her 
vises et samlet overblik over fraværssaldi på alle medarbejdere. Resultatet vises på skærmen, men 
kan også eksporteres til Excel. 
 
Øverst i rapporten vises totaler for de valgte medarbejdere, og nedenfor på de enkelte 
medarbejdere. Der vises: 

● Indtil nu 
● Planlagt 
● Rest 
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Ved klik på ‘Se medarbejder’ er der nu direkte link til medarbejderens fraværsskærmbillede, hvor 
du kan se detaljer på registreringerne. 
 
Den nye rapporter er også forbedret performancemæssigt. 
 

Opsætning af Fraværssaldi 
Under menuen Indstillinger og i menupunktet ‘Fraværssaldi’ opretter du de saldi, der skal vises for 
jeres medarbejdere i skærmbilledet ‘Fravær’ og i appen ‘My Visma’.  
Fraværssaldi oprettes i nogle kategorier med tilhørende lønartstyper, fraværskoder og lønarter. 
 
Visma har oprettet Ferie og Feriefri/Omsorgsdage som en standardopsætning. Hvis disse ikke 
passer til jeres behov, kan du selv ændre opsætningen eller fjerne/tilføje flere kategorier. 
 
Se også vedhæftede vejledning, hvorledes du oprette jeres saldovisning. 
 

Adgang til Fraværssaldi 
Hvis du ikke allerede har adgang til menupunktet Fraværssaldi eller rapporten Fraværssaldi 
organisation, kan du få dette ved at kontakte vores Support. Så ændrer vi i din rolleopsætning, og 
tilsvarende vil vi skulle ændre i jeres leder- og medarbejderroller. 
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Udeståender 
Vi har desværre nogle udestående, som vi arbejder på at få rettet hurtigst muligt. Det drejer sig om 
disse: 

● Medarbejdere og leder mangler knappen ’Slet’ på fravær med status ’Afventer’, og kan 
derfor ikke slette registreringer. Tilsvarende mangler de knappen ’Ret’ - her kan knappen 
’Vis’ benyttes.  

● Opdatering på siden Fravær er langsom, hvorved en fraværsregistrering ikke kan ses med 
det samme, når den er gemt. Løses ved at brugeren klikker på et tilfældigt menupunkt i 
venstre side, og derefter på siden Fravær.  

● I opsætning af fraværssaldi kan minimum og maksimum grænseværdier ikke benyttes pt. 
● Knappen ’Klar til godkendelse’ mangler på siden Fravær (gælder kun virksomheder, der 

anvender dette i Påmindelser). 
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