REGISTRERE FRAVÆR ELEKTRONISK I VISMA
Når du har logget deg inn på Visma Enterprise:
Klikk på Meg selv og Personalskjema:

Her kan du velge å søke om fravær eller ferie:

FRAVÆR
NB: Sykmelding fra lege, svangerskaps- og omsorgspermisjon skal ikke registreres elektronisk.
Klikk på Nytt fravær:
Dato: Bruk kalenderikonet og legg inn dato fra – til:

Stilling: Om du har flere stillinger, så pass på at det er huket av for alle (faste) stillinger som blir
berørt av fraværet. Fjern evt. hake på stillinger som ikke er berørt av fraværet. Spørsmål om
godkjenning av fraværet blir sendt til leder for de enkelte stillingene (kan være flere ledere som må
godkjenne fraværet).
Fraværskode: Bruk nedtrykksgardina og velg fraværskode (årsak til fraværet, se også liste over
fraværskoder med kommentarer på Intranett).
Notat: Ved behov kan det skrives en kommentar til fraværsårsak i dette feltet.

Du har nå to valg:
Lagre: Du kan lagre fraværet og hente det opp igjen for evt. å gjøre endringer før det sendes til
godkjenning.
Send fravær: Søknad om fraværet sendes til overordnet/leder for godkjenning.
I kalenderen blir aktuell dag det er søkt om fravær for markert med «Fravær» og et spørsmålstegn.
Når fraværet er godkjent, vil spørsmålstegnet forsvinne.

FERIE
Klikk på Ny ferie:
Dato: Bruk kalenderikonet og legg inn dato fra – til: Antall feriedager du søker om vil komme opp.
Til høyre ligger det ei oversikt over ferieregnskapet for aktuelt år.

Du kan nå velge:
Lagre: Du kan lagre feriesøknaden og hente den opp igjen for evt. å gjøre endringer før det sendes til
godkjenning.
Send ferie: Søknad om ferie sendes til overordnet/leder for godkjenning.
I kalenderen blir aktuell dag det er søkt om ferie for markert med «Ferie» og et spørsmålstegn. Når
ferien er godkjent/innvilget, vil spørsmålstegnet forsvinne.
Du kan sjekke status for dine søknader om fravær/ferie:
Klikk på Liste og Saksgang.
Status «Anvisning» betyr at søknaden er til behandling. Når søknaden er innvilget/godkjent vil status
endres til «Overført».

