Brukerveiledning
Visma Enterprise web for ansatte
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Påloggingsinformasjon
Gå til Sokndal kommunes hjemmeside velg - For Ansatte – Innlogginger – Visma Enterprise

Da får du opp dette bildet - Visma Connect med ID porten

Første gang man logger på Enterprise med ID-porten/Bank ID så vil man få spørsmål om
hvilken e-post adresse som skal knyttes til ID-porten. Ansatte må oppgi e-post adressen som
er registrert i Enterprise Brukeradministrasjon. Denne skal komme frem automatisk når dere
logger dere på og må ikke endres.
Når dere logger på første gang og bekrefter e-postadressen deres vil dere motta en
engangskode på denne e-posten dere må fylle inn den ene gangen. Det kan være greit å ha
e-posten klar og tilgjengelig første gang man logger på.
Når det er gjort vil dere kunne logge inn med BankID/ID-porten
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Da kommer du inn på min side:

Ansatte vil ha fanene Hjem og Meg selv. Får du ikke tilgang til dette bildet, vennligst gi
melding til din leder som tar dette videre. (Ta helst en skjermdump og send på mail.)
Dersom du har ledertilgang vil du også ha Mine ansatte og vil få oppgaver vedr fravær, ferie
og timelister fra ansatte. (Det er utarbeidet egen veiledning for ledere).

Ledige stillinger ligger under fanen Hjem. Her er alle utlysninger og eneste sted hvor du
finner interne utlysninger. Du skal søke på stillinger fra denne siden. Ikke lag ny bruker når
du søker men logg deg på min side. Vi anbefaler at du legger inn all kompetanse før du
søker.
Når du velger fanen Meg selv vil du finne valgene: personalia, pårørende, personalskjema,
kompetanse, dokumenter, ansattopplysninger, søknader og reiseregning.

Personalia

Her får du opp opplysninger om deg selv. Du kan endre sivilstand, adresse, bokommune,
telefon, e-post lønnsslipp og legge inn bilde. Du kan også endre Nav kontor og bankkonto.
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Pårørende
Velger du pårørende og ny pårørende får du opp dette bildet.

Vi vil at du skal legge inn opplysninger om pårørende, som ektefelle/samboer eller annen
primærkontakt. Velg relasjon ved å klikke på pluss tegnet markert med rød pil. I tillegg skal
du registrere navn og fødselsdato på barn som du kan bruke egenmeldingsskjema for (barn
ut det kalenderåret de fyller 12 år). Dersom du har barn som er kronisk syk eller er
eneforsørger får du ikke krysset av dette selv. Dokumentasjon på dette leveres nærmeste
leder. Disse opplysningene vil bli registrert av lønnsavdelingen.
Vi har allerede registrert ansatte som har brukt egenmelding vedrørende sykt barn, dette for
at systemet krever det. Her må dere endre på navn og legge til opplysningene som mangler.
Når du har fylt ut opplysningene, trykker du på Lagre. Deretter kan du velge Ny pårørende

Oversikt av ferie, fravær og timelister
Personalskjema

Under fanen kalender får du oversikt over de dagene du har hatt fravær (gul), ferie (lilla) og
timer (blå) som er ført i dette systemet. Du kan endre på månedene ved å klikke på
piltastene. Ved å holde piltasten over linjen får du opplysninger om fraværet osv.
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Her kan du velge mellom å vise alle skjemaer, timelister, fravær eller ferie.
Under Oppgaver ligger de skjemaer som du ikke har levert. Under saksgang finner du
saksgangen til skjemaene og hvor langt de har kommet. Når skjemaene er ferdige står det
overført. Under alle finner du alle skjemaene du har.

Føring av ferie, fravær og timelister
Fra og med 1.1.2018 skal ansatte (ikke Notus) bruker Visma Enterprise web når de skal
levere timelister, søke om uttak av feriedager og fravær. Når du leverer ferie/fravær eller
timelister elektronisk skal du ikke levere papir i tillegg.

Hvordan føre fravær og ferie

Velg fanen: Meg selv, Personalskjema, Ny, Velg fravær eller ferie

1. På høyre side vil du finne dine siste fravær eller ferie
2. Sett inn dato og velg riktig stillings id (gjelder ansatte med flere stillinger)
3. Velg fraværstype fra rullegardinmenyen. Fraværstyper som skal registreres i web er:
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Dersom fraværet er arbeidsrelatert eller svangerskapsrelatert skal du huke av for dette.
Opplysninger som i dag står på egenmeldingsskjemaet, for eksempel om du ønsker kontakt
med BHT eller om sykefraværet er knyttet til arbeidsmiljøet eller annet du vil informere leder
om, skrives i notatfeltet. Det skal skrives antall timer på alle fraværsskjema i notatfeltet
Husk å følge permisjonsreglement.Velferdspermisjon er forholdsmessig iht. stillingsstørrelse.
Skriv i notatfeltet: for eksempel reise til Egersund 2 timer fra kl. 12.00 til kl 14.00, Stavanger
5 timer fra kl 10.00 til kl 15.00 osv…

Eksempel på egenmeldingsskjema:

1. Du skal også legge ved dokument ved å trykke laste opp dokument dersom du har
fravær som må dokumenteres. Du laster opp dokumenter som du lagrer på
maskinens lokale disk C eller skrivebordet. Dersom du fører dette via mobiltelefon
kan du laste ned dokumenter via mobilen. Overføre bilde, eller laste ned lagrede
bilder og filer. Dersom du ikke får dette til, kan du levere dokumentasjonen til kontoret
så ordner de/vi dette.
2. Send fravær. Velger du Lagre sendes ikke fraværet til leder, men du finner det igjen
under fanen Kalender og oppgave. Marker linjen og trykk send fravær

Fanen Liste viser oversikt over fravær, timer og timelister. Her har du flere måter å søke på.
Fanen oppgaver viser oppgaver som ikke er ferdig og sendt leder.
Fanen saksgang vier hvor langt fraværet har kommet
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Hvordan føre timeliste

Velg fanen
1. Meg selv, Personalskjema, Ny timeføring
2. Sett inn dato - Velg stilling (gjelder ansatte som har flere stillinger i kommunen)
NB! Det er viktig at du velger riktig stilling.
3. Velg skjema i rullegardinet.
4. Før inn i feltene og skriv informasjon i notatfeltet.
Informasjon om føringer står nede på siden
5. Lagre eller Lagre og lukk. Timene blir ikke videresendt herfra. Du skal legge inn alle
timene du har for hver mnd. før du sender dem.

6. Send, redigere og slette timeliste
o Under fanen Liste velger du oppgaver. Her kan du redigere, slette (ligger
under redigere), splitte og dele og send (videre til leder).
Føring av timelister gjelder ikke for, honorarer og andre utlønninger dette føres fortsatt
manuelt. Alle utlegg vedrørende reiser føres i Expense. Andre utlegg som kjøp av bøker blir
som nå og utbetales manuelt etter innleverte kvitteringer.
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Dokumentarkiv
Dokumentarkiv viser alle lønnsslippene og lønns- og trekkoppgavene, personalskjema og
arbeidsavtaler som er registrert i dette systemet og andre dokumenter som lagres på deg.

Søknader
Her viser de stillingene du har søkt på
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Kompetanse
Under kompetanse kan du legge inn i følgende felt:
Karriereinformasjon, utdanning, undervisningsfag, arbeidserfaring, autorisasjon,
fag/svennebrev, sertifikat/sertifisering, kurs, tillitsverv, uformell kompetanse og referanser

Klikk på pluss tegnet under den kategorien du skal legge til og du vil få opp nytt bilde:

Skriv inn i feltene og for eksempel arbeidsgiver, tittel osv. ved å klikke på rullegardinmeny.
Når du er ferdig klikker du lagre. Dersom du ikke ønsker å lagre/endre klikker du avbryt
Du fortsetter med å legge inn i de feltene som passer for deg som arbeidserfaring, kurs osv.
Undervisningsfag gjelder for de som er i skolen, her legges det også inn stp pr. fag
Når du lagrer går informasjonen videre til leder som må godkjenne det du har lagt inn, f.eks
kan dere gå gjennom dette under en medarbeidersamtale. Det skal fremlegges
dokumentasjon som vitnemål, kursbevis osv. før leder godkjenner.
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Reiseregning
Ved å klikke på reiseregning får du opp dette bildet.

For å komme videre til føring av reiseregning velger du start expense
NB! Dere får et eget brukernavn og passord i Expense
Første gang du logger deg på får du opp dette bildet. Klikk på her

Så kommer dette bildet opp

Bruker navn /User name er din e-post adresse
Første gang må du trykke på Glemt brukernavn /Forgot your password
Skriv inn brukernavn (e-post adressen) og du vil få tilsendt passord
Anbefaler at du bruker klipp og lim
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Du kommer nå inn i expense.

Når du har videresendt reiseregning kommer det oversikt på alle dine reiser i dette bildet
Når du har kommet inn her har du tre valg for føring av reiseregning og utlegg.
1. Føring av en komplett reise (som også evt. inkluderer kjørebok og utlegg)
2. Føring av kjørebok (kan også inkludere utlegg)
3. Kun føring av utleggsrefusjon
For å opprette en ny reiseregning klikker du på den typen reise du ønsker å opprette
Når du har opprettet et nytt dokument vil en hurtigguide med en steg for steg forklaring til det
skjermbildet man er inne i være tilgjengelig på høyre side av skjermen. I tillegg til
hurtigguiden er det tilgjengelig dokumentasjon under hjelp i applikasjonen.

Reise (komplett) får du opp dette bildet.
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Skriv inn Beskrivelse, velg stilling, skriv inn formål. Klikk på dato og du kan velge fra
klokkeslett og velg ok. Dersom reisen er på 1 dag velger du samme dato en gang til og til
klokkeslett. Når du er ferdig velg klikk på neste.
Når du velger neste kommer du inn i dette bildet.

Diett

Her velger du diett. Bruk piltastene og velg det som passer. Du kan velge mellom inkludert i
overnatting, måltid dekket og måltid ikke dekket. Klikk deretter neste. Dersom du ønsker å gå
tilbake å endre på forrige bilde klikker du forrige.
Velger du neste kommer du inn i dette bildet.

Kjørebok

Velg type kjøretøy, skriv inn tekst i alle felt. Har du passasjerer setter du inn antall
passasjerer. Dersom noe ikke har vært med på hele turen klikker du på + og skriver inn antall
personer og kilometer de har vært med. Dersom du bruker tilhenger huker du av for dette.
Velg deretter neste.
Velger du å komme tilbake til dette bildet har linjene du skrev inn lagt seg nede på siden. Du
kan velge mellom å redigere og slette linjen ved å klikke på ikonene nede på høyre side.
Velger du neste kommer du inn i dette bildet.
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Utlegg

Her velger du type tillegg: Bompenger, buss, ferge/båt, fly, tog eller utlegg ifølge bilag.
Skriv inn beløp. Dersom du skal ha en annen kostnadsfordeling velger du det.

Klikk på vedlegg og du får opp dette bildet

Her har du flere valg.
1. Fil – henter fil fra datamaskinen – Fil og bla gjennom
2. Visma Attach – er en app for smarttelefoner som gjør deg i stand til å ta bilde av
kvitteringer og laste disse direkte inn i Visma.net. Expense slik at kvitteringene kan
benyttes i føringen av reiseregninger. Visma Attach er gratis og tilgjengelig for IOS,
Android og Windows telefoner. Pålogging i appen skjer med det samme
brukernavn/passord du benytter for Visma.net Expense.
For å legge til appen må du gjøre følgende:
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Første gang må du skrive inn glemt passord og du får tilsendt e-post og tilgang til å
lage eget passord til Expense . Bruk denne linken (https://signin.visma.net) du må
legge inn e-postadressen den skal sende passordet til
Deretter må du søke opp appen Visma Attach og legge til brukernavn = epostadresse og passordet du fikk i Visma net
Neste gang du bruker appen tar du bilde av kvitteringen, skriver inn navn og lagrer da
vises den i Visma Attach og går direkte inn i Expense klar til å legge ved
reiseregningen
NB! Brukernavn i Visma Attach og visma.net (aprrovel) er e-post adressen din
3. Dropbox – brukes ikke
Klikk neste

Overnatting
Har du vært borte med overnatting kommer du direkte til overnatting.
Her klikker du på legg til overnattingsinformasjon og fyller ut rubrikkene. Klikk lagre og neste

Sammendrag

Her får du en oversikt over hele reisen og du kan skrive inn kommentar. Send til godkjenning

Lykke til
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