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Admin → Opgørelse → Massegodkendelse
Der er udviklet en ny side, hvor det nu er muligt at godkende opgørelser for flere medarbejdere ad gangen.
Det vil også være muligt at genåbne opgørelser, for at godkende dem på ny. Denne funktionalitet er tiltænkt
situationer, hvor medarbejdere skal have genberegnet saldi og/eller engangsløndele.

I venstre side af skærmbilledet, er det muligt at vælge en måned der skal godkendes til og med. Det er også
i denne side, hvor der kan filtreres hvilke medarbejdere der skal godkendes.
● Medarbejdere kan fremsøges direkte ved navn eller initialer, eller søgningen kan afgrænses ved
enhed og/eller ansættelsesvilkår.
● Medarbejderne kan vælges ved at dobbeltklikke på den enkelte medarbejder, eller markere én eller
flere og trykke ‘Tilføj’. Herefter føres de(n) valgte medarbejder(e) over i højre side af skærmbilledet,
og de opgørelser der er fundet i den valgte periode vil vises under hver medarbejder.
Som standard er der ikke tilvalgt at genåbne opgørelser før godkendelse.
● Dette gøres ved at krydse af i checkboksen for ‘Genåbn’ øverst i højre side af skærmbilledet. Når
feltet er afkrydset, kan der vælges en måned hvortil opgørelserne skal genåbnes, før der godkendes
på ny.
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●

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er muligt at genåbne medarbejderes opgørelser, uden at
godkende dem igen.

Værktøjet vil som default være sat op til både at bruger- og ledergodkende de opgørelser der findes frem.
Hvis det ikke ønskes at opgørelserne skal ledergodkendes, men blot brugergodkendes, er dette muligt ved at
fjerne afkrydsningen ved checkboksen ‘Leder godkend’.
Når der trykkes på knappen ‘Start godkendelse’, går den valgte proces i gang for de udvalgte medarbejdere.
Status i processen vises under denne knap.
Bemærkninger til værktøjet:
●
●
●

●
●
●
●
●

Massegodkendelse fungerer når medarbejderen har både automatiske samt manuelle overførsler
gemt på opgørelsen.
Massegodkendelse fungerer også for de kunder der har tilkøbt integration til SLS Engangsløndele.
Massegodkendelse fungerer også sammen med regelstyring. Regler med handlingstyperne “Advar”
og “Bekræft” bliver godkendt uden, at der fremkommer en pop-up.
Det vil dog stadig ikke være muligt at godkende opgørelser der udløser regler med handlingstypen
“Bloker”. Her vil ikke fremkomme pop-up, men beskeden fra reglen vises som en fejlmeddelelse for
den pågældende måned.
Det er muligt at stoppe godkendelsesprocessen. Hvis den fortsættes uden at genopfriske oversigten
over medarbejdere, vil der vises info for dem der allerede er godkendt, og fortsætte fra hvor den
slap.
Når flere medarbejdere ad gangen genåbnes som led i massegodkendelse, genåbnes for én
medarbejder ad gangen, og disse opgørelser godkendes på ny, før der fortsættes til næste
medarbejder.
Såfremt der sker fejl ved godkendelse af en opgørelse for en medarbejder, vises en fejlmeddelelse
ved den pågældende medarbejder. Processen stopper for denne medarbejder, og der fortsættes for
den næste.
Hvis medarbejdere er tilknyttet et ansættelsesvilkår der kører med andet godkendelsesflow end
‘Standard’, er det ikke muligt at finde og vælge disse medarbejdere.
Det er muligt at eksportér til Excel ved at klikke på knappen “Eksportér til Excel”.

Admin → Opgørelse → Feriehindring
Fremover vises kun medarbejdere som er aktive i det valgte ferieår på listen over tilgængelige valg, når der
opsættes feriehindring på medarbejdere.
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