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Introduksjon til Personalportalen
• Personalpersonen er web-versjonen av lønn og personalsystemet.
I tillegg finnes en Paga-klient som brukes sentralt (lønnsmotor)
• Personalportalen inneholder opplysninger personopplysninger samt
opplysninger om lønn, fravær, ferie mm på alle personer som er
ansatt ved UiB eller andre firma ved UiB
• Rolle: Hvilken rolle (r) du er tildelt avgjør hva du får se og gjøre i
Personalportalen.
• Tilgang til organisasjonsstrukturen avgjør hvor mye du får se i
Personalportalen.
• Noen viktige roller i Pagaweb er :
– Ansatt rollen (tildeles automatisk)
– Leder rollen
– Stedfortreder for leder rollen (får tilgang til leder sin innkurv)
– Variabel lønns attestant rollen (VLA)
– Fastlønns attestant rollen (FLA)

Innkurver
•

•

Det finnes ulike typer innkurver avhengig av hvilke roller du har fått i
Personalportalen.
Når du skal sende et skjema i Personalportalen er det svært viktig at du
sender skjema til riktig innkurv. Normalt vil saksflyten sørge for at skjema
blir sendt riktig.
Følgende innkurver vil være tilgjengelig avhengig av hvilken rolle du har fått
tildelt:
– Personlig innkurv knyttet til ansatt rollen (alle har denne innkurven)
– Innkurv knyttet til rolle som variabellønnsattestant
– Innkurv knyttet til rolle som leder/stedfortreder for leder

•

Dersom du har lagret et skjema i innkurven din ser du dette på forsiden:

•

Issuetracker og informasjonsblogg
•

Dersom dere får problemer med
Personalportalen (for eksempel
påloggingsproblemer) skal dere
ikke ta direkte kontakt med
Bluegarden, men rapportere dette
internt til PAGA-gruppen

•

Dere rapporterer problemer/feil i
PagaWeb via Issue tracker.
Det er opprettet en egen gruppe
for PAGA

•

Adresse til Issuetracker:

https://bs.uib.no
•

Det er også opprettet en egen
blogg for Personalportalen
Nettadressen til bloggen er :
http://pagaweb.b.uib.no/

Saksgang i Personalportalen

Skjema

Ansatt

VLA

Leder

FLA

Lønn

Overført

Person og familie informasjon

1

2

Fraværsregistrering

1

2

3

Ferie

1

2

3

Permisjon eller tidsbegrenset redusert stilling

1

2

3

4

A

Foreldrepermisjon

1

2

3

4

A

Reiseregning

1

2

3

Refusjon av utlegg

1

2

3

4

5

Variable tillegg og trekk (f.eks. overtid)

1

2

3

4

5

4

Hvor skal elektroniske skjema sendes
•

Ansatte fyller ut følgende skjema og sender dem til
variabellønnsattestant. Original bilag skannes inn og
lastes opp i skjemaet
– Reiseregning
– Refusjon av utlegg
– Variable tillegg og trekk (timelønn, overtid mm)
(UiB har p.t. ikke tatt i bruk tidregistreringsmodul)

•

Ansatte fyller ut følgende skjema og sender dem til leder :
– Fraværsregistrering (ikke legemeldt sykefravær)
(avspasering registreres p.t. i Fleksitidskjema)

–
–
–
•

Permisjon eller tidsbegrenset redusert stilling
Foreldrepermisjon
Ferie (ferieavvikling og overføring av ferie til neste år)

Dette skjemaet blir direkte overført til Paga
– Personal og familieinformasjon
(Endre adresse, bankkonto, ekstra skattetrekk, nærmest pårørende, må
registrere barn hvis krever fravær for sykt barn)

Hvordan logge seg på Personalportalen
Du finner pålogging til Personalportalen dersom du går inn på UiB
sine ansatt sider.

Alternativt kan du skrive inn nettadressen direkte:
https://uib.bluegarden.net

• Vi anbefaler at dere legger Personalportalen som ”Favoritt”. Dette
må gjøres etter at dere har kommet inn i hovedmenyen i PagaWeb.
Merk:
• Dersom dere bruker andre programmer som har Feide pålogging så
må dere velge Fil, New Session før dere logger på Pagaweb

Feide pålogging til PagaWeb
• UiB bruker Feide pålogging for å logge på PagaWeb. Dvs. at
brukernavn og passord vil være det samme som dere bruker når
dere logger på PC’en om morgenen.)

Bruk av skjema

Vi går gjennom noen skjema i Personalportalen
• Reiseregning
• Refusjon av utlegg
• Registrering av fravær og ferie (se ferieregnskap)
Spørsmål til bruk av skjema?

Her finner du viktige opplysninger :
UiB sine ansattsider gir god informasjon om regelverk vedr.
ansattforhold. Her kan du også logge på Personalportalen:

Alternativt kan du skrive inn nettadressen direkte:
https://uib.bluegarden.net

Bloggen for Personalportalalen gir god informasjon om bruk av
Personalportalen og hvordan man skal fylle ut skjemaene:
Nettadressen til bloggen er : http://pagaweb.b.uib.no/
Her finner du også en brukerveiledning: Velg Arkfane for Ansatte, i
undermenyen finner du valget Brukerveiledning.
Problemer vedr. Personalportalen kan dere melde til PAGA-gruppen i
Issuetracker: https://bs.uib.no

