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FORBEREDELSER 
Link til dokumentasjon ved definering av bruker, firma og tilgang 

AKTIVERE KUNDENS APP STORE 
  
En Customer Administrator (oss eller kunden selv) må aktiverer tjenesten App Store i Visma.net 
Admin på det aktuelle firmaet. Hvis App Store mangler kan det tyde på at lisensen er feil. 
 

 
 
 
  

 TILDEL BRUKERROLLE 
  
Brukeren som skal godkjenne applikasjonen må ha rollen "Integration Administrator" for App Store 
mot firmaet. 
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 GODKJENNE APPLIKASJON 
  
https://apps.visma.com/NO/app/isv_netvision_payroll 
  
Velg "Angi tillatelser" 
  
Payroll+ trenger tilgang til både "Read og Write employees". 
  
Trykk "Integrer" og deretter "Aksepter" 
  
  
  
OPPRETT BRUKER 
  
Personer som skal ha tilgang må selv opprette en bruker her: 
https://payroll.netvision.no/register 
  
  
GI TILGANG 
  
Når brukere er opprettet kan man gi de tilgang (roller) til firmaet. Pr. nå må dette gjøres av Columbi. 
Stå på firmaet og velg "Legg til bruker". 
  
Følgende roller finnes: 

 Administrator: Alle tilganger 
 User: Kan ikke opprette ansattgrupper, stiger, trinn og intervaller, men kan endre alle data og 

kjøre opprykk. 
 Tidslinje: Gir tilgang til å se tidslinjen på dashbordet. Dashbordet henter data på tvers av alle 

firmaer man har denne rollen mot slik at man kan få én samlet oversikt for sine firma. 
  
  
Nå er alt klart for å importere ansatte og opprette lønnsstiger 
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PÅLOGGING 
Etter at man har registrert sin bruker og fått tilgang av leverandøren kan man logge seg inn på 
følgende adresse: https://payroll.netvision.no/login. Det er obligatorisk med 2-punkt autentisering 
og man må legge inn kode fra authenticator program som er koblet til Payroll+. 

 

 

For å få tilgang til Payroll+ som er knyttet til Visma.net Employee må man ha rollen Administrator 
som man har tildelt fra leverandøren. 

Ved innlogging velger man programvalget Lønnshåndtering øverst til venstre på menyen. Da får man 
opp en undermeny med 3 forskjellige tabeller / visninger. 
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Dersom du har tilgang til flere selskaper, velger 
du riktig selskap ved en nedtrekkmeny oppe til 
høyre på din skjerm. 

 

 

 

 

 

ANSATTE 
Her er det importknapp for å hente ansattinformasjon fra 
Visma.net Employee. Vi anbefaler at du alltid velger å 
importere når du skal gjøre noen oppdateringer / utføre 
opprykk og sjekk av eventuelle endringer på lønn for de 
ansatte. Da henter du inn nye ansatte siden sist og eventuelle 
forandringer som er gjort på ansattkortet i Employee. 

 

 

 

 

Første gang du importerer er det fornuftig å ha gitt leverandøren beskjed om hvilket datofelt i 
Employee du skal benytte som ansiennitetsdato. Du kan velge mellom Startdato stilling/avtale eller 
jubileumsansiennitet (eldst eller siste dato). Dette må være gitt beskjed om i forkant i forbindelse 
med etableringen av firmaet. 
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For å kunne registrere verdier på den enkelte ansatte, klikker man på f.eks navnet og man får opp et 
bilde hvor man kan registrere personen på riktig gruppe og riktig stige. Dersom en person skal bytte 
gruppe eller stige, er det bare å slette eksisterende og legge inn ny som er riktig. Da vil systemet ved 
neste kalkulering automatisk sjekke mot den nye stigen og gruppen. 

I dette bildet kan man også legge inn en styrt ansiennitetsdato som vil overstyre det som er 
importert. Da vil systemet forholde seg til denne datoen. 

Du har også mulighet til her å låse en enkelt ansatt til en bestemt trinn og fra hvilken dato det skal 
gjelde. Det kan være ansatte som er koblet mot et bestemt trinn og helt uavhengig av ansiennitet. 
Når man har registrert endringer, trykker du på LAGRE og du kommer tilbake til oversiktsbildet med 
alle ansatte.  

 

Dersom du ikke ønsker å lagre, trykker du på overskriften Ansatte så kommer du tilbake uten å gjøre 
endringer som du eventuelt har registrert i bildet 
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GRUPPER 
Når man har importert alle ansatte (alle aktive ansatte 
som ligger i Payroll) så er det naturlig å definere 
eventuelle grupper som kan benyttes senere for å skille 
på de ansatte og hvilke trinn/intervaller de skal høre til. 
Gruppen skal registreres med kun en tekst. 

Trykk på OPPRETT GRUPPE når du ønsker å legge inn en 
ny gruppe. 

 

 

 

 

 

LØNNSSTIGER 
 

Her skal du bygge opp logikken i hvordan systemet skal fungere. Først må du OPPRETTE STIGE som 
du benevner med et beskrivende navn. Du kan lage en stige basert på enten ansiennitet eller på 
alder. Det mest vanlige er å benytte Ansiennitet. 

Når dette er gjort, dukker det opp 2 undertabeller som er knyttet til stigen – TRINN og INTERVALLER 
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TRINN 
I tabell TRINN skal du definere hvilke trinn du opererer med samt fra hvilken dato de skal slå til når 
man skal kjøre opprykk. 

Når man første gangen skal legge inn trinnene anbefaler vi med å starte med det første trinnet med 
riktig dato og så legge inn det siste trinnet med samme dato. Da vil du se at det automatisk er 
enklere å legge inn tall på de trinn som er imellom. Da trykker du bare på pluss-tegnet og legger inn 
aktuelt mnd beløp 
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Du kan enkelt justere beløpene som ligger på det enkelte trinn ved å trykke på beløpet. Og du kan 
også slette beløpet. Dersom du sletter alle trinnene som er registrert på samme dato, blir hele linje 
borte når du har slettet det siste trinnet. 

 

KOPIERE TRINN 

 

Ved å trykke på knapp til høyre på linja vil man få mulighet til å automatisk endre alle trinnene med 
nytt beløp (prosentvis / eller fast beløp) 

 

INTERVALLER 
Tabellen INTERVALLER skal du legge inn hvor lenge den ansatte må ha jobbet for å kvalifisere til de 
forskjellige trinnene. Du angir tiden i måneder. Det er normalt at begynnerlønn skal ha 0 måneder 
slik at den slår til med en gang. 
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I eksemplet her har vi definert tre forskjellige intervaller som er knyttet til hver sin gruppe. Du kan 
fritt velge mellom hvilke trinn du ønsker å benytte på det enkelte intervall. Det som er viktig å sørge 
for er at det er logikk med at man har definert riktig rekkefølge med antall måneder og hvilket trinn 
som da skal gjelde. 

OPPRYKK 
 

Det er på dette bildet som man aktiverer og gjennomfører opprykk. Ingen ansatte blir automatisk 
oppdatert med ny lønn, men det må gjøres en aktiv handling i dette bildet for at de ansatte skal bli 
oppdatert med riktig lønn. 

Systemet vil foreslå opprykk / endring av lønnstrinn basert på hvilken dato som ligger i datofeltet 
marker under. Systemet vil forholde seg til hva som er registrert på den ansatte fra før (Trinn nå) og 
ut fra hva som ligger i tabellene TRINN og INTERVALLER, foreslå en endring. Dersom du endrer 
datofeltet, kan det være at det f.eks dukker opp flere som blir foreslått endret. Legg merke til at på 
dette trinnet er det kun snakk om forslag til endringer og det blir ikke oppdatert noe før du markerer 
den enkelte ansatte helt til venstre. Da vil knappen OPPDATER EMPLOYEE bli aktiv og du kan gå 
videre i prosessen. 
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Her har vi trykket på den røde knappen og du er nå klar til å sende en oppdatering til Employee 
(lønnstaker registret i Visma.net Payroll). Det dato feltet du her ser, er således meget viktig med 
tanke fra når skal den endrede månedslønna gjelde fra. Visma Payroll er datostyrt på fastlønn og 
satser for timelønn, så det er denne datoen som vil bestemme fra hvilken dato den nya mnd lønn 
skal gjelde. Det er veldig vanlig å sette den første i måneden på dette datofeltet. 

 

Dersom du krysser av for bruk individuell opprykksdato vil de som har ansiennitet få ny lønnsdato på 
samme dag som de har registrert ansiennitetsdatoen. 
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HISTORIKK 
 

 

 

Her vil du se hva som er oppdatert og hvilken bruker som har utført dette. Du kan enkelt søke fram 
ansatte i søkefeltet. 

 

 

Support og oppfølging 
Ta kontakt med din forhandler / kontaktperson dersom du får problemer eller er usikker på noe 
rundt løsningen. 

 

 

JEM, 09.12.2022 

 

 

 


