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Dagens agenda

• Lederfunksjoner i App

• Godkjenning av oppgaver – App

• Selvbetjeningsportalen for ledere 

• Sette opp stedfortreder

• Godkjenning av oppgaver – Portal

• Lederinnsikt, «demo live» i «betaversjon»



LEDERFUNKSJONER 
I APP



Stedfortredergodtgjørelse

• Funksjon tilgjengelig for ledere



Stedfortredergodtgjørelse

• Tredelt meny

- Periode

- Hvem

- Lønn



Stedfortredergodtgjørelse

• Flere alternativer ved 

innlegging av lønn.



Flytt stilling

Kan benyttes når en medarbeider 
skal over til din enhet eller endre 
geografisk arbeidsted på en av 
dine medarbeidere.

• Trykk på Flytt stilling

• Får opp oversikt over tidligere 
sendte skjemaer

• For å lage et nytt skjema 
trykker du på «+» tegnet øverst 
til høyre i skjermbildet.

Trykker du på en av 
de allerede 
registrerte skjemaene vil du 
komme inn i registreringen. Da 
kan du se flere detaljer og 
redigere returnerte skjema.

03.05.20217



Flytt stilling

• Her velger du hvilken dato 

endringen skal gjelde fra og 

hvilken medarbeider endringen 

skal gjelde for.

• Her kan du søke på alle 

medarbeidere i virksomheten.

• Merk at det er mottakende 

leder som skal flytte en 

medarbeider over til sin enhet. 

Du kan altså ikke flytte 

medarbeidere bort fra din 

enhet.

03.05.20218



Flytt stilling

• Her vises hvor medarbeideren 

er registrert på startdatoen du 

valgte og du kan endre 

organisasjonsenhet, geografisk 

arbeidssted og/eller 

kostnadstilordning. 

• I tillegg kan du skrive en 

merknad til godkjenner dersom 

du ønsker det.

03.05.20219



Flytt stilling

• I trepunktsmenyen kan du se et 

sammendrag av det som er 

registrert. 

• For å sende inn skjemaet 

trykker du «Send» 

• Ved feil i skjemaet kan 

godkjenner returnere 

skjemaet til deg for 

korrigeringer. 

03.05.202110



GODKJENNE 
OPPGAVER I APP



Oppgaver i innkurv

HR-flyt: Organisasjonsstyrt arbeidsflyt

• Styres til godkjenner for 

organisasjonsenhet 

• Leder med personalansvar er GK2

FI-flyt: Kostnadsstyrt arbeidsflyt

• Styres til godkjenner for kostobjekt

• Leder eller prosjektansvarlig med 

budsjettdisponerings-myndighet er GK2



Innkurv

Du vil se en rød ring som viser antall oppgaver du har 

i innkurven.

Leder

• Kan behandle fraværssøknader, overtid/reisetid, 

godtgjørelser, reiseregninger, reisesøknader og 

utgiftsrefusjoner.



Godkjenne reisesøknad og -forskudd

• Er en «les versjon» av reiseregningen

• Trykk        for å godkjenne reisesøknaden

• Trykk        for å returnere reisesøknaden til ansatt

• Trykk       for flere valg

• Trykk        for å avvis reisesøknaden



Godkjenne reiseregning

• Er en «les versjon» av reiseregningen

• Trykk        for å godkjenne reisen

• Trykk        for å avvise reisen 

• Trykk       for flere valg



Godkjenne fraværssøknad

• Trykk        for å godkjenne søknaden

• Trykk        for å avvise søknaden 

• Trykk         for flere valg

- Se tidssaldoene til den ansatte

- Se tidligere søknader til den ansatte



Godkjenne overtid

• Timer kommer til godkjenning 15., 23. og første i hver måned

• På disse datoene kan en få timer til godkjenning fra innværende måned og forrige 

måned 

• Godkjente timer blir postert i SAP etter dato for godkjenningsfrist H-lønn og 

lønnslipp kan da simuleres

• Timer kan endres litt lenger tilbake i tid (Helt til den siste dag i aktuell måned kan 

sluttbruker endre hele forrige + aktuell måned)

• Ansatt kan endre/slette poster som allerede har blitt sendt i flyt, godkjent/avvist, 

eller allerede postert



Godkjenne overtid/reisetid

• Trykk på        for å godkjenne flere ansatte

• Marker en eller flere og trykk på       for å 

godkjenne

• Marker en eller flere og trykk på       for å avvise

• Trykk på         for flere valg

• Trykk på aktuell ansatt for å se spesifisering av 

overtiden



Godkjenne godtgjørelse

• Trykk på        for å godkjenne flere ansatte

• Marker en eller flere og trykk på       for å godkjenne

• Marker en eller flere og trykk på       for å avvise

• Trykk på         for flere valg



Flytt stilling

• Ved feil i skjemaet kan godkjenner1 returnere skjemaet til 

deg for korrigeringer. 

• Det vil dukke opp en melding fra godkjenner1 med hva 

som skal  korrigeres når du trykker på oppgaven i 

innkurven.

• Når nødvendige korrigeringer er utført må skjemaet 

returneres til  godkjenner1 for ny godkjenning.

• I trepunktsmenyen kan skjemaet slettes.



Stedfortredergodtgjørelse

• Ved feil eller endring av lønn i skjemaet, kan godkjenner1 

returnere skjemaet til deg for korrigeringer/ godkjenning.

• Du kontrollerer endringer, godkjenner og sender i retur til 

godkjenner1.

• Skjemaet kan slettes fra trepunktsmenyen.



SELVBETJENINGS 
PORTALEN FOR 
LEDERE



Portal for ledere



Portal for ledere, Lederoppgaver

• Her finner leder:

• Lederinnsikt

• Teamkalender

• Sykefraværsoppfølging



Teamkalender i Lederinnsikt



SETTE OPP 
STEDFORTREDER



Stedfortreder

• Alle som godkjenner (GK2)  arbeidsflytoppgaver skal ha en stedfortreder

• Når stedfortreder er tildelt roller og autorisasjon kan leder selv opprette og slette 

stedfortreder

• Skiller mellom planlagt og ikke planlagt stedfortreder

- Planlagt:

• Benyttes ved planlagt fravær. 

• Stedfortreder mottar mail, når det kommer nye oppgaver i innkurv.

- Ikke planlagt: 

• Benyttes ved uforutsett fravær

• Stedfortreder mottar ikke mail, men må gå inn i innkurven til leder og hente oppgavene.



Stedfortreder i Mobil app

• Ikke planlagt stedfortreder kan ikke godkjenne i appen

• Planlagt stedfortreder kan godkjenne i appen, da kommer oppgavene direkte inn 

i innkurven



Opprette stedfortreder i portal

• Administrer mine stedfortredere fra Innkurv

• Planlagt

• Ikke planlagt

• Stedfortreder for, viser hvem du er 

satt opp som stedfortreder for



Opprette stedfortreder 



Stedfortreder - planlagt



Stedfortreder ikke planlagt

• Alle skal ha satt opp en 

stedfortreder for å ivareta oppgaver 

ved uforutsett fravær

• Ved opprettelse av stedfortreder vil 

automatisk opprettelsen skje fra 

dagens dato 

• Leder administrere selv sine 

stedfortredere enten ved å opprette 

nye og slette personer.



GODKJENNE 
OPPGAVER I 
SELVBETJENINGS 
PORTAL



Selvbetjeningsportalen

• I innkurven kommer oppgaver til 

behandling

• Fra innkurven administreres 

stedfortreder



Innkurv

• Listen med oppgaver er sortert 

etter opprettelsesdato, de nyeste 

oppgavene ligger øverst

• Du kan søke på ansatt, type 

oppgave eller annen tekst i 

oppgaven i søkefeltet.

• Manglende behandling av 

oppgaver blir purret på etter 5 

dager. Etter ytterligere 5 dager ny 

purring som også går til din leder.



Fraværssøknad



Overlappingskalender



Godkjenning av overtid

• Overtid kommer til behandling i «Min innkurv».

• Velg oppgaven i innkurv som gjelder 

«Behandle overtid/reisetid».

• Du åpner eller videresender oppgaven.

• Klikk på «Åpne oppgave» for å behandle 

overtid.



Godkjenning av overtid

• Huk av de timene man ønsker å 

behandle under «Godkjenn» og «Avvis».

• Klikk på «Lagre» for å behandle 

postene.



Godkjenning av overtid

• Etter at du har valgt «Lagre», får du opp 

følgende melding.

• Bekreft ved å klikke på «Ja» for å behandle 

postene. Klikk på «Nei» dersom du ønsker å 

gå tilbake.

• Ved avvisning av timer må man legge ved en 

begrunnelse.



Videresending av overtid

• Hele posten

- Trykk på  videresend 

- Søk etter personen du skal 

videresende til

- Tilføy eventuelt en merknad, og klikk 

på «Videresend».



Videresending av overtid

• Deler av posten

- Åpne søkeboksen i den aktuell linjen 
som skal videresendes. 

- En liste over mulig godkjennere 
kommer til syne, velg riktig person

• Brukernavnet til vedkommende vil deretter 
legge seg i feltet «Videresend til bruker». 
Klikk på «Lagre» for å videresende den 
ene linjen med overtid.

• Klikk på «Ja» for å bekrefte 
videresending. Linjen som ikke behandles 
vil bli i innkurven 



Godkjenning av reiseregning

Informasjon 

• Totale reiseutgifter, 

reisedata, eventuelle 

merknader fra ansatt



Godkjenning av reiseregning

• Viser eventuelle kommentarer i reisen fra 
godkjenner

• Oversikt utgifter

• Dersom du skal kontrollere resterende 
kostnadstilordning, klikker du på «Vis mer i PDF».  

- Godkjenn reise: reisen går til utbetaling

- Avvis refusjon av utgiftstyper: Reisen går 
tilbake til ansatt, som kan korrigere eller slette 
reisen. 

- Reserver: brukes av godkjenner 1 før behandling 
av reiseregning. Frigi: settes tilbake

- Videresend: Send til en annen godkjenner

- Vis vedlegg/kontering: Kan legge til vedlegg og 
overstyre kostnadsfordelingen



Godkjenning av reiseregning

• Vedlegg

• Vær obs på at selv om det viser 0 vedlegg, 

så kan det ligge vedlegg på reisen. Du må 

da inn på hver utgiftstype og sjekke eller 

trykke på «Vedlegg/kontering» 

• Godkjenn, avvis eller videresend reisen.

• Vær obs på at leder/GK2 ikke kan sende 

reise i retur til lønn/GK1, kun til ansatt.



Godkjenning av reisesøknad - forskudd

Godkjenner 2

• Trykk PDF for å se eventuelle forskudd

• Avvis reisesøknad: Du avviser reisesøknaden og 

tilbakemelding sendes til den ansatte. Legg til 

merknad, det er obligatorisk.  

• Returner reisesøknad til korrigering: Ansatt må 

korrigere reisesøknaden. Legg til merknad, det er 

obligatorisk.  

• Videresend: Kan sendes til en annen godkjenner



Godkjenne e-skjema

• Åpningsbildet for alle e-skjemaer er 

likt.

• Trykk på «Åpne oppgave» for å 

behandle skjemaet

• Kan endre kontering og laste opp 

vedlegg .



Godkjenne godtgjørelser

• Du kan legge inn en kort 

beskrivelse på inntil 15 tegn, 

som kommer på lønnsslippen til 

den ansatte i stedet for navnet 

på lønnarten.

• Dersom du skal overstyre 

konteringen, haker du av for 

dette. En ny boks åpner seg.



Godkjenne overføring av feriedager

• Skjemaet er en søknad og endrer ikke 

kvotene i SAP. Leder blir informert om 

ansattes forespørsler og kan vurdere om 

restferien skal avvikles eller overføres.

• Kan sendes til og med januar i året etter.



Godkjenne sidegjøremål

Godkjenner Personal/Godkjenner 2 må ta stilling til   
om sidegjøremålet er:

• Ikke meldepliktig

• Meldepliktig

• Meldepliktig og krever godkjenning

• Meldeplikt og avslått

03.05.202152



Godkjenne overføring/utbetaling av overtid

• Det kan bare være et skjema i 

produksjon om gangen. 

• Leder kan godkjenne og timene blir 

overført eller utbetalt ved neste 

hovedlønn.



LEDERINNSIKT



Ny rapportløsning på lønnsområdet 

• DFØ Lederinnsikt er et rapport og analyseverktøy som har som målsetning å gi leder en bedre oversikt 

over medarbeidere og organisasjon

• Alle elementer er interaktive. Ved å gjøre valg, enten ved å bruke filter- og inndatafeltene, eller trykke 

direkte i grafer/tabeller, kan du snevre inn valget for å få opp det utvalget av medarbeidere som er 

ønskelig

• Nytt, mer moderne og brukervennlig grensesnitt med større muligheter for tilpasning 

• Innholdet henter data fra SAP, - oppdateres to mnd tilbake hver natt, - lengre historikk en gang i uken

• Tilgangskontrollen speiler det som ligger i SAP.
- Der du er autorisert i SAP, er du også autorisert i Innsikt.

- Det betyr at du får se alt som har skjedd på steder du har tilgang, også hos folk som har sluttet eller flyttet.

- Du får ikke se aktivitet på ansatte som skjedde utenfor der du har tilgang.

- Dersom man mister tilgang til en organisasjonenhet, forsvinner også aktiviteten på den enheten.



Dashboard

•«Dashboard.» Dette arket er et godt utgangspunkt for å navigere seg rundt i resten av løsningen

•Analysearkene bruker grafiske fremstillinger, og gir mulighet til å gjennomføre detaljerte analyser 

•Rapportene gir mulighet til å ta ut lister og oversikter over ansatte i en tabelloversikt



Rapportløsning

Delt inn i områder:

• Personal, Likestilling

• Organisasjon

• Lønn

• Sykefravær

• Fravær

• Tid, Reise

• Fargekodet for lett gjenkjennelighet



• Hvert område har ulike ark

• 4 generelle kategorier med ark

• Analyse  

• Rapport

• Utvikling

• Detaljer

Områdene er delt inn ark



Navigering fra ark til ark 



Valg via filter

• Periodevalg

• År og måned

• Medarbeidergrupper

• Personalområde

• Organisasjonsenhet



Valg via filter

• Grønn hake for å bekrefte valget

• Rødt kryss for å fjerne valget



Drill down



Valg via grafer



Valg via «Lassofunksjon»



Utvalgsoversikt

• Valgene legger seg som valgkort 

-angre

-tilbakefør

-fjern alle valg

-smart søk



Utvalgsoversikt

• Selections



Utvalgsoversikt

• Snu valg – ekskludere fra utvalget

1. 2. 3.



Eksport av data

• Høyreklikk i tabellen

Samme mulighet for eksport fra graf/diagram




