
Visma Rapporter

• Fri fraværsstatistikk

• Feriesaldoer

• Ansattliste med lønnskolonner

• Rapportgeneratoren

Følgende rapporter finner dere brukerveiledning for på intranettet: 
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Fri fraværsstatistikk

Februar 2017 2

1. Egenmeldt fravær kode 110 og 
112

2. Syke barn kode 190 og 191

3. For bonusberegning for Tannhelse

4. Sykefraværsrapportene som 
brukes til HAMU

5. Fravær foreldrepermisjon kode 
410, 411, 415 og 416



Fri fraværsstatistikk
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Utvalgskriterier:
• Alder 0-99 hvis det ikke er et 

spesielt intervall som skal sjekkes
• Kategori (F – utelukker de som har 

sluttet eller er i permisjon) Kjøres 
rapporten for hele året eller tilbake 
i tid bør kategori være blank.

• Stillingstype (brukes hvis du ønsker 
en bestemt gruppe)

• Stillinger
• Jur.org.nr., orgledd og 

bedriftsnummer
• Enheter
• Ansvar
Styringsparameter:
• Endres hvis det skal spesifiseres på 

ansatte eller kjøres oversikt over 
svangerskapsrelatert fravær

Sortering:
• Første nivå: anbefaler enhet eller 

ansvar
• Andre nivå: avhenger av første nivå
Kjør rapport:
• Kan kjøres til excel, men trenger litt 

bearbeiding.
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• Utvalg: 
ansvar

• Sortert på 
enhet

• Utvalg: 
ansvar

• Sortert på 
1. ansvar 
2. tjeneste



Feriesaldoer

• Kjør kontroll av 
registrert ferie 

• Oversikt over 
restferie må kjøres i 
desember for å 
klargjøre lister for 
overførsel til neste år
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Feriesaldoer
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Ansattliste med lønnskolonner
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Ved å velge minstelønn og årslønn vises 
personlige tillegg.



Ansattliste med lønnskolonner
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Viser lønnsutvikling over flere perioder/år



Ansattliste med lønnskolonner
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Tillegg som 
kan vises i 
denne 
rapporten:



Utvikling per person
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Kan brukes til 
utskrift av 
tjenestebevis, men 
vær obs på:
- historikken er 

kun rett tilbake 
til 1.1.12

- Arbeidssted 
vises som tekst 
på ansvar

Trenger litt 
bearbeiding!

Kan skrives ut til 
excel og word



Rapportgeneratoren

• Det er kun ett bilde i rapportgeneratoren. 

• Fra dette bildet kan du kjøre, kopiere, slette og lage nye 
rapporter

• Rapporttypen: - er ment som en hjelp til inndeling av rapporter og 
styrer hvilke felter som er tilgjengelig når en skal lage rapporter 

• Vis: - Valg av eksisterende rapporter
• Mine - da ser en bare sine egne rapporter (laget selv eller kopiert fra 

felles eller andre)

• Felles - rapporter som er ment som et felles utgangspunkt for en rapport. 
Rapporter som legges her skal fortrinnsvis være laget av PO.

• Viktig at Felles rapporter kopieres til Mine før den kjøres/endres
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Rapportgeneratoren - Kopiere rapporter

1. Velg rapport (Rapporttype, Vis (Felles) og Rapport)

2. Trykk på Kopier

3. Hak av for Kopi til meg selv. Gi eventuelt rapporten et nytt navn før du lagrer (OK)
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Rapportgeneratoren
Rapporttyper 
Akkumulatorverdier gir deg mulighet til å liste akkumulatorer og akkumulator verdier (1 felles – bruk av overtid)
Ansattinformasjon gir tilgang til felter fra personopplysninger, stillingsopplysninger, fastlønnsopplysninger, andre 

opplysninger og statistikk på person og stilling
Ferie med data fra feriebildet – Anbefaler heller å bruke rapporten Feriesaldoer

Fravær gir tilgang til fraværsdata og refusjonsdata - Anbefaler heller å bruke rapporten Fri fraværsstatistikk og 
Rapport kontering refusjon sykepenger/foreldrepenger

Jobb ledig Ikke aktuell for oss
Kompetanse Bør ikke brukes – Kjør heller ut CV pr person fra Ansattutforsker 
Kompetanseregister data fra kompetanse modulen – Kontakt Hanne for hjelp til å bygge rapporter her

Lokale forhandlinger med data fra forhandlingsmodulen – Ikke i bruk
Lønnstransaksjoner gir tilgang til alle lønnstransaksjoner som er lagret i systemet

Her finner dere rapporter for kontroll av utbetalte reiseregninger, spesifiserte lønnsjournaler og 
budsjettrapporter

Organisasjonsstruktur Vanskelig å få gode rapporter da det er egne rapporter per Rapportgruppe. Få muligheter til å 
kombinere data.
Kjør heller rapporter fra «Stillingsopplysninger»

Pårørende Informasjon om registrerte pårørende (rapporten som viser alle registreringer må kjøres til excel)
Stillingsopplysninger Kan kombinere enhet og stillingsopplysninger. Her er det lagt ut noen rapporter som viser ansatte per 

enhet. Disse rapportene må kjøres til Excel for å få med alle felt
Variable transaksjoner Kan brukes til rapport på registrerte variabler, men det anbefales heller å bruke funksjonen Variabler 

per periode eller spesifisert lønnsjournal under Lønnstransaksjoner
Ytelser Brukes ikke
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Akkumulatorverdier - Overtid 

• Dersom vilkårene for å arbeide overtid er 
oppfylt, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid 
i inntil:

• 10 timer i løpet av 7 dager.

• 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.

• 200 timer i løpet av 52 uker.

• Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i 
løpet av 24 timer. Samlet arbeidstid må heller 
ikke overstige 48 timer i løpet av 7 dager.

• Grensen på 48 timer kan 
gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 
uker. Dette innebærer at det i enkeltuker kan 
arbeides mer enn 48 timer, mot tilsvarende 
kortere arbeidsuke i en annen uke.
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I HRM/ansattutforsker/akk/Antall
kan en finne når overtiden er utbetalt



Stillingsopplysninger – Ansatte pr enhet
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Eksempel på felter og utvalg i rapport
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Pårørende
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Variable transaksjoner
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• Legg inn ønsket utvalg
• Kjøres til excel for å få 

med alle feltene
• Kjøres den tilbake i tid 

vil den gi samme 
resultat som ved uttak 
av kontrollrapporter fra 
«Lønnstransaksjoner»


