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Tilgang til rapport-modulen Innsikt
De gamle rapportene i HR-portalen ble erstattet av «Rapporter Innsikt» i februar 2019, og dette er leverandørens nye rapportmodul.
Det er et standardprodukt uten mulighet for spesialtilpasninger for UiB, dvs. vi får bare «standard data» med standard kolonneoverskrifter, etc.

Sjekk først om du allerede har tilgang – Logg inn i HR-portalen og se om du finner «Rapporter Innsikt» i menyen oppe til venstre.

Tilgang i Innsikt baseres på den tilgangen man allerede har i HR-portalen.
HR-portalens roller LEDER og STEDFORTREDER får automatisk tilgang i Innsikt til samme enhet som i HR-portalen. Tilgangen tilsvarer Innsikt-rollen BGI_LEDER.
Rollene FLA og PERSLEDER får (manuelt tildelt) tilgang i Innsikt (rollen BGI_LEDER) for de samme enhetene som i HR-portalen.
Meld inn en sak i Issuetracker hvis du har en av disse rollene og mangler Innsikt-tilgang. Saken meldes inn under «Økonomi og Lønn» og gruppen «ØKA, Lønn».
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Hjemmeside, egenopplæring, diverse informasjon

Klikk på Guider og du får oversikt over en del opplæringsvideoer (Youtube) som gir generell innføring i bruk av Innsikt.
Vi anbefaler å gjennomgå de som finnes under Generelt og Tips og triks. Videoene under Administrasjon og Ekspert er ikke relevante.
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Dessuten kan du utforske Innsikt ved å klikke der du ønsker, og se hva som dukker opp.
Se mer om egne tilpasninger, utvalgskriterier og kolonner lenger nede i denne brukerveiledningen.
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Ved å klikke på «Innsikt v.4.3.3» finnes diverse informasjon. Et par eksempler:
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I løpet av høsten blir hjemmesiden erstattet av en ny,
og den nye ser ut til å bli bedre.
Ta gjerne en kikk på test-versjonen:
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Egne tilpasninger
I mange av rapportene er det aktuelt å oppgi utvalgskriterier, legge til kolonner etc.
Når du er ferdig med dette, kan du lagre disse tilpasningene, slik at du slipper å oppgi dette på nytt.
Klikk på ikonet for «Lagre gjeldende tilpasninger», oppgi et navn på tilpasningen,
og velg evt. om det skal være standard for denne rapporten (den som benyttes
automatisk neste gang).

Neste gang henter du fram dette ved å klikke på ikonet ved siden av:
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Hvis du vil fjerne tilpasninger eller endre hvilken som skal benyttes som standard,
kan du velge «Rediger lagrede tilpasninger…»

For å fjerne tilpasninger / tilbake til standard, klikker du på

Det siste ikonet viser en liste over rapport-grupper, og kan benyttes for å gå
direkte til menyen for en gruppe rapporter:
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Utvalgskriterier
Klikk på pilen ved siden av Utvalgskriterier, for å få se hva man kan
angi for å endre eller begrense utvalget av data i rapporten.
Det vil f.eks. være aktuelt å endre på Periode, Organisasjon, Status, osv.
I denne rapporten kan det bl.a. være aktuelt å krysse av for hvilke
Ansattformer som skal tas med.
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Klikk på pilen, slik at du får fram listen over mulige verdier.
For Ansattform er det mange varianter, og man vil som regel ha med de
fleste og utelate noen få. En praktisk framgangsmåte vil være:








Klikke på «Søk…» for å få et bedre bilde å velge i.
På det neste bildet (se nedenfor) velges alle vha. knappen >>
Deretter fjernes de som ikke skal være med.
Velg ut flere samtidig ved å holde Ctlr-tasten nede mens du klikker.
Fjern dem deretter ved å klikke på knappen <
Og til slutt på OK-knappen.
Utvalgskriteriene vises under, og blir tatt med over som
dokumentasjon hvis du eksporterer til Excel.
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Det siste ikonet viser en liste over rapport-grupper, og kan benyttes for å
gå direkte til menyen for en gruppe rapporter:
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Tilpasse kolonner – vise flere, skjule, gruppere, flytte opp på topp, sortere
Ved å høyreklikke på en kolonneoverskrift vises en meny med noen muligheter for å tilpasse kolonnene. Se eksemplene nedenfor.
Det vil være nyttig i mange av rapportene, f.eks. for personer og arbeidsforhold.

En del rapporter har mulighet for å vise flere kolonner enn det som er tatt med i
utgangspunktet. Det kan være nyttig å sjekke hva som finnes av tilgjengelige felter.
I rapporten Arbeidsforhold kan du ta fram bl.a. disse feltene vha.
«Inkludere kolonne» :
Enhet, Mobilnr, Kjønn, Tilstedeprosent, Årsakskode.
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Flytte kolonne har et par nyttige funksjoner:


Du kan flytte en kolonne «Til ledetekster», dvs. opp på toppen av
rapporten.
Da vises bare de som tilfredstiller en av verdiene i feltet, og du kan enkelt
velge i en nedtrekks-liste hva som skal vises.
F.eks.:
I listen over arbeidsforhold kan du flytte kolonne Kjønn «Til ledetekster»,
slik at det bare vises Menn eller Kvinner.



Du kan flytte en kolonne «Til områder» slik at rapporten blir gruppert etter
verdien i dette feltet.
F.eks.:
I listen over arbeidsforhold kan du flytte kolonne Kjønn «Til områder»,
slik at det først vises Kvinner og deretter Menn.
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Diverse
Rapporter kan eksporteres til Excel ved å klikke på «Eksporter» i bunnen av rapporten, og velge Excel.
På en rad vil det ofte være blå farge på et eller flere av feltene.
Her kan man gå videre til en annen rapport ved å høyreklikke på feltet.
Eksempelet til høyre er menyen for Ansattnr i rapporten Arbeidsforhold.

Dessverre mangler seniordager (de 10 ekstra dagene f.o.m. fylte 62 år) i Ferie-rapportene. Dette er meldt som en feil til leverandøren Visma.
Den gamle ferielisten er blitt etterlyst av flere, og dette er meldt inn
som et ønske til leverandøren Visma.
Et alternativ er å benytte rapporten Fraværsliste og under Utvalgskriterier:
 Velge aktuelle måned(er) i feltet Periode.
 Velge Ferie i feltet Fraværstype.
Listen viser personer og bl.a. fra/til-dato.
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