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Forord
Manualen er tænkt som et opslagsværk med beskrivelser af de mest basale funktioner. Perspektiv TID har til opgave
at understøtte fraværsregistreringen og særydelser. Kendskab til overenskomster, arbejdstidsaftaler o.lign.
forudsættes for bl.a., at sikre udmøntning af særydelser iht., hvad medarbejderen har krav på.
Du vil finde en beskrivelse af hvordan fravær og andre særydelser indberettes, samt hvordan dine registreringer
godkendes og hvordan du kan få et overblik over alle ferieindtastninger der er lagt ind i Perspektiv Tid.
Vigtig information
For at sikre at inst. får sygedagpengerefusion er det meget vigtigt at fraværet registreres rettidigt og korrekt.
Når du registrerer løn -ydelser er det vigtigt at vide at lønperioden er fra d. 16 i indeværende måned til d. 15 i næste
måned. Det betyder at hvis der lægges en registreringsdato ind på f.eks. vikartimer der ligger d. 16. i indeværende
måned eller senere, så vil timerne IKKE komme med i førstkommende lønkørsel. Det er derfor vigtigt at bruge en
dato som ligger før d. 15 i måneden.

Har du spørgsmål til indberetning i TID eller input til vejledningen, er du meget velkommen til at kontakte
lønteamet.

God fornøjelse!

2

Version 3

april 2016

Indholdsfortegnelse
Forord ................................................................................................................................................................. 2
Rollerne i tid ........................................................................................................................................................ 4
Registrering af ferie og 6. ferieuge ........................................................................................................................ 4
Registrering af sygdom, barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage, seniordage m.m. ................................................... 5
Sygdom enkelt dag og Sygdom flere dage......................................................................................................... 5
Åben sygdom ..................................................................................................................................................... 6
Delvis sygdom .................................................................................................................................................... 6
Barns 1. sygedag og barns 2. sygedag............................................................................................................... 6
Omsorgsdage ..................................................................................................................................................... 7
Seniordage ......................................................................................................................................................... 7
Registrering af timer ............................................................................................................................................ 8
Vikartimer .......................................................................................................................................................... 8
Merarbejde og Ekstra timer ............................................................................................................................... 9
Andre lønregistreringer ...................................................................................................................................... 10
Arbejdstidsbestemte tillæg .............................................................................................................................. 11
Koloni ............................................................................................................................................................... 12
Kørsel ............................................................................................................................................................... 12
Godkendelse af lønregistreringer ....................................................................................................................... 13
Hvad er godkendt/afvist .................................................................................................................................. 14
Periodeoversigt ................................................................................................................................................. 14
Ferieoversigt...................................................................................................................................................... 15

Rollerne i tid
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Roller i TID:
1. Medarbejder bruges til at lave de registreringer der vedrører en selv.
2. Stedfortræder for medarbejder bruges til at registrerer fravær og løn på alle andre end en selv.
3. Godkender og stedfortræder for godkender bruges til at godkende de registreringer som stedfortræder for
medarbejder har indtastet.
Når du logger på TID, er rollen automatisk ”medarbejder”. Hvis du skal taste fravær for medarbejderne, skal rollen
skiftes ved at klikke på menulinjen ”Rolle” og vælge stedfortræder for medarbejder.

Registrering af ferie og 6. ferieuge

Klik på Ferie i Kategorier.
6. ferieuge i perioder eller Ferie i hele perioder:


Dobbeltklik på registreringen

Indtast perioden og afslut ved at trykke på Gem og frigiv.
VIGTIGT: Hvis saldoen er 0 som ovenstående eksempel, så vil ferien blive egen betalt ferie. Har medarbejderen
restsaldo i 6. ferieuge kan registreringen i stedet tastes som 6. ferieuge.
Bemærk ”ferie i timer” og ” 6. ferieuge i timer” bruges kun hvis der skal laves en halv fridag eller der er en ”skæv”
restsaldo på lønmodtageren. (Bonusinfo. Se evt. ferieoversigt mht. restsaldo)
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Registrering af sygdom, barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage, seniordage m.m.

Klik på Fravær under Kategorier

Sygdom enkelt dag og Sygdom flere dage

Er der tale om en enkelt sygedag skal der dobbelklikkes på ”sygdom enkelt dag” Indtast datoen og afslut ved at
trykke på Gem og frigiv.

Er der tale om en sygdomsperiode skal der dobbelklikkes på ”sygdom flere dage” Indtast datoerne og afslut ved at
trykke på Gem og frigiv.
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Åben sygdom
En åben sygdomsperiode laves når lønmodtageren stadig er syg.

Indtast første sygedag (sørg for at der er markering i feltet ”Første dag i sygdomsperiode) og afslut ved at trykke på
Gem og frigiv.
Systemet vil nu automatisk lægge en sygedag på hver dag efter den første sygedag indtil man lukker sygdommen.
Sådan lukkes sygdomsperioden.

Indtast sidste sygedag (sørg for at der er markering i feltet ”sidste dag i sygdomsperioden”) og afslut ved at trykke på
Gem og frigiv.

Delvis sygdom
Indberettes det som en åben sygdoms periode og du sender en mail til lønteamet vedr. for mange timer pr. uge pgl.
har genoptaget arbejdet.

Barns 1. sygedag og barns 2. sygedag
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Indtast dato og afslut ved at trykke på Gem og frigiv.

Omsorgsdage

Som vist ovenfor kan omsorgsdage lægges ind som timer, enkelte dage eller i perioder.
Afslut ved at trykke på Gem og frigiv.

Seniordage
Hvis en medarbejder har seniordage vil det fremgå på hovedbilledet for fravær.
Registrering af seniordage foregår på samme måde som med omsorgsdage.
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Registrering af timer
VIGTIGT: Vikartimer skal KUN indtastes på tilkaldevikar.

Tryk på Vikarlønninger i Kategorier

Vikartimer
Dobbeltklik på vikartimer.

Vikartimerne i perioden fra den 16. i sidste måned til den 15. i indeværende måned tælles sammen og Faktisk dato
skal være den 15. i indeværende måned.


Tryk på Arbejdsbestemte ydelser





Vælg Normaltimer
Indtast de timer vikaren har haft i enheder og tryk på tilføj
Afslut ved at trykke på Gem og frigiv
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Merarbejde og Ekstra timer

Tryk på Mer-/overarb. I Kategorier
VIGTIGT: Lønmodtagere som har en arbejdstid på 37 timer skal indtastes som Ekstra timer, lønmodtagere som har
under 37 timer skal indtastes som merarbejde
Dobbeltklik på Ekstra timer eller Merarbejde

Hvis timerne vedrører februar skrives den sidste dag i måneden på i Faktisk dato



Tryk på Arbejdsbestemte ydelser
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Indtast de timer lønmodtageren har haft i enheder og tryk på tilføj
Afslut ved at trykke på Gem og frigiv

Andre lønregistreringer
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Arbejdstidsbestemte tillæg
I arbejdstidsbestemte tillæg har man mulighed for at lægge aften-/nattillæg 17-06, omlagte timer, delt tjenste,
og weekendtillæg ind.
Vær opmærksom på at der ikke ydes 17-06 tillæg til pædagogiske personale. Der ydes fast tillæg jf.
arbejdstidsaftalen.








Indtast dato (faktisk dato) for den dag hvor løndelen skal gives
Herefter tryk på Arbejdsbestemte ydelser

Vælg hvilket tillæg der skal gives og læg det antal enheder ind som lønmodtageren skal have og skriv en
bemærkning hvis ønsket
Tryk på tilføj (det er muligt at lægge flere tillæg ind af gangen)
Afslut ved at trykke på Gem og frigiv
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Koloni







Indtast dato (faktisk dato) for den dag hvor kolonitillægget skal gives
Herefter tryk på Arbejdsbestemte ydelser

Vælg hvilket kolonitillæg der skal gives og læg det antal enheder ind som lønmodtageren skal have
Afslut ved at trykke på Gem og frigiv

Kørsel




Indtast dato (faktisk dato) for den dag hvor kolonitillægget skal gives
Herefter tryk på Arbejdsbestemte ydelser
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Indtast samlet antal kilometer under ”Km” , skriv fra destination og til destinationen samt formål for rejsen
Afslut ved at trykke på Gem og frigiv

Godkendelse af lønregistreringer
Bemærk for at godkende registreringer skal man være i rollen ”godkender” eller ”stedfortræder for godkender”

Ovenstående skærmbillede vil komme frem
Tryk på ”godkender” og man vil komme videre til de registreringer som ”stedfortræder for medarbejder” har lavet.

I ovenstående eksempel kan man se de registreringer som tidligere er blevet godkendt eller afvist.

I ovenstående eksempel kan du se de registreringer som ikke er blevet godkendt endnu. Her kan du med fordel
trykke på den nederste firkant for at godkende eller afvise alle. Man kan også klikke på den enkelte firkant.
Afslut ved at trykke på OK.
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Hvad er godkendt/afvist
For at se hvad du tidligere har godkendt eller afvist i indeværende lønperiode, skal man trykke på fanen ”Er
godkendt/afvist” som vist i nedenstående skærmbillede. Når lønkørslen er kørt vil dine registreringer ikke kunne ses
her mere, men vil i stedet for ligge i Periodeoversigt (se afsnittet ”Periodeoversigt).

Periodeoversigt
I periodeoversigten er det muligt at se de indtastninger du har lavet tidligere .
Vælg en periode og tryk på søg

Skemaet vil nu komme frem på skærmen (se nedenstående skærmbillede).
Fjern fluebenene indtil den kategori du vil se er tilbage.
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Ferieoversigt
I ferieoversigten har du mulighed for at se hvornår lønmodtagerne har haft ferie. Bemærk at ferieoversigten er mulig
at få frem i både rollen som stedfortræder for medarbejder og godkender.
Tryk på Ferieoversigt

Nedenstående skærmbillede vil nu komme frem

Som vist ovenfor kan man nu se i hvilken uge lønmodtageren har haft ferie. Hvis der er et ”X” i registreringen
betyder det at lønmodtageren ikke har holdt en hel uges ferie. Samtidig vises ikke disponerede ferietimer (samlet
resttimer 6. ferieuge og ferie) For at se hvilke datoer en person har haft fri kan man dobbeltklikke på
medarbejderens navn og ferieoversigt vises:
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