
Visma.net Calendar
Enkel håndtering av ferie og fravær



Hva er Visma.net Calendar?

Visma.net Calendar brukes for registrering av ferie og fravær.  

Hvordan fungerer Visma.net Calendar?

Med Visma.net Calendar kan de ansatte enkelt registrere 
fravær og søke om ferie direkte fra mobilen. Alle registre-
ringer blir automatisk kontrollert, mot gjeldende regler for 
fravær.  

Som leder har du en enkel oversikt over dine ansatte, hvor du 
kan godkjenne eller avvise forespørsler om fravær.
Visma.net Calendar hjelper deg å ha kontroll, og gir beskjed 
dersom et fravær ikke samsvarer med gjeldende regler. 
Bedrifter kan også legge inn egne regler, for eksempel flere 
egenmeldings-dager enn hva loven gir rett til.

Visma.net produktark www.visma.no

Fordeler

• Enkel registrering av fravær på mobil og pc.
• Støtter gjeldende lover og regler, men

mulighet for egne tilpasninger.
• Sørger for at fraværet er korrekt registrert.
• Gir full oversikt og komplette fraværs- 

statistikker.
• Gjør at ansatte, lønningsansvarlige og ledere

bruker mindre tid på fraværshåndtering, og
mer tid på det som gir verdi.

Visma.net Calendar – en helhetlig Visma-løsning

Visma.net Calendar er en del av Visma.net-familien. Visma.net er et moderne, åpent og komplett ERP-system 
som automatiserer manuelle prosesser og håndterer komplekse, repetitive oppgaver. Løsningen passer for 
større bedrifter som ønsker å redusere kostnader og skape vekst ved å effektivisere interne rutiner. Med Visma. 
net ERP får du et nettbasert forretningssystem som dekker din bedrifts behov innenfor finansstyring, logistikk, 
rapportering og analyse samt lønn og HR. 
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Nøkkelfunksjoner i Visma.net Calendar
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Selvbetjening Ansatte registrerer selv alt fravær direkte inn i løsningen, fra pc eller mobil. 

Full oversikt Ledere har full oversikt over sin avdeling, og lønningsansvarlige har full oversikt for 
hele bedriften. 

Styringsverktøy Et enkelt styringsverktøy for bedriften for planlegging av ferie satt opp mot planlagte 
permisjoner og annet fravær. 

Forhåndsdefinerte fraværskoder Systemet leveres med forhåndsdefinerte fraværskoder, i tillegg kan bedriften legger 
inn egne om de har behov for det.

Forhåndsdefinert feriekalkulator Rettigheter ved ferie er forhåndsdefinert ut fra gjeldende lover og regler.

Kvalitetssikring Alle registreringer blir kvalitetssikret opp mot informasjon om den enkelte ansatte. 
Du kan ikke be om ferie hvis du ikke har flere feriedager tilgode. “Sykt barn” vil bare 
være et alternativ for ansatte som har registrert barn i Visma.net Payroll.

Lokale tilpasninger Bedriften kan legge inn egne regler, for eksempel flere egenmeldingsdager enn hva 
loven sier. 

Godkjenning Velg hvilke typer fravær som skal godkjennes. Forespørsler kan godkjennes eller 
avvises av leder eller lønnsansvarlig. Godkjenning kan gjøres på mobilen. 

http://www.visma.no


Om Visma

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer pro-
gramvare, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikk-
dataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulent-
virksomhet.

Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor 
både privat og offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiske kunder 
benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 300 000 
bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 6 700 ansatte 
og hadde i 2017 en omsetning på NOK 9 346 mill..
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