Vejledning
HR-data i Qlickview
(HR Portalen)

Baggrund
HR Portalen udstiller ansættelses- og lønvilkår for ansatte på AAU, som de forefindes i Universitetets lønsystem. Det er det mest omfattende og lettest tilgængelige sæt af oplysninger om
vilkårene på AAU.
Udover vilkårene er det muligt at fremsøge kontaktoplysninger og oplysninger om fravær (sygdom, ferie m.v.). Endeligt vil en række statistiske oplysninger kunne hentes, som eksempelvis
sygefraværsstatistik.
De hentede oplysninger fra lønsystemet gennemgår en fortolkning, så løsningen kan bruges
uden større lønteknisk viden. Oplysningerne gives i et indhold, der kan forstås som metadata
præsentation af personalesagen.
Fortolkningen betyder endvidere, at præsentationen af oplysningerne let kan ændres, hvis det
viser sig at være relevant. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at de viste
oplysninger skal forstås som dynamiske i den forstand, at hvis præsentationen kan gøres
bedre, vil det løbende blive forsøgt.
Adgangen til portalen er beskyttet, og som bruger af løsningen har man alene adgang til at se
den del af organisationen, som man har rettighed til at se. En institutleder vil således alene
kunne se oplysninger om ansatte på sit institut.
For at blive oprettet som bruger skal der udfyldes en anmodning – se mere her.
Bemærk, at anmodningen skal attesteres af ledere, der i henhold til afsnit 4 om
personaleledelse i rektors delegationsinstruks er på mindst niveau 3.
Denne ledelseskreds tildeles automatisk adgang til HR-Portalen, når de bliver registreret med
deres stillingsoplysninger i HR-afdelingens systemer.
HR-Portalen består af 10 faner:

Hovedbillede

Er som udgangspunkt tomt,
men det vil blive muligt at
Tillæg
vælge forskellige nøgletal

Tillæg aggregeret efter typer
af tillæg

Kontakt

Indeholder kontaktoplysninger som mail, kontoradresse, privatadresse

Persons
tillæg

Tillæg som de er registreret i
lønsystemet med periodeangivelse

Ansættelsesvilkår

De ansættelsesmæssige
vilkår

Oversigtsbillede for en enPersonopslag kelt ansat, hvor oplysningerne er periodiserede

Lønvilkår

De lønmæssige vilkår

Fravær

Lønudgift

Lønudgiften, der følger af
de ansættelses- og lønmæssige vilkår

Statistiske oplysninger vedSygefraværsrørende sygefravær. Sættes
statistik
i drift senere

Fraværsoplysninger

Bortset fra fanebladene Persons tillæg, Personoplag, Fravær og sygefraværsstatistik vises
oplysningerne gældende for en given dato.
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Fremsøgning af data
Valgmuligheder
Funktionen ”Valgmuligheder” er tilgængelig på alle faneblade.
Se beskrivelse af valgmulighederne på næste side.

Valg af data
Klik på pilen for at aktivere en valgmulighed - hold Ctrl-tasten nede ved valg af flere. Det er
også muligt at fremsøge ved at klikke på pilen og indtaste.

Aktuelle valg
Funktionen ”Aktuelle valg” er tilgængelig på alle faneblade, og viser de valg der er foretaget
under ”Valgmuligheder”
De aktuelle valg kan fjernes ved at klikke på viskelæder-ikonet eller ændres ved at klikke på
pilen.
Alle valg kan nulstilles ved at klippe på ”Clear” i browserens øverste venstre hjørne.

Ovennævnte er et eksempel på aktuelle valg – disse valg er udgangspunktet for de data der
vises i denne vejledning.

Yderligere valgmuligheder
Udover valgmulighederne på fanebladet ”Hovedbillede” er det også muligt at fremsøge data på
anden vis.
Ønskes eksempelvis en oversigt over projektledere fremsøges dette på følgende måde:






Indtast navnet på en kendt projektleder under ””Valgmuligheder”
Vælg fanebladet Personopslag
Klik på projektleder under stillingsbetegnelse i vinduet ”Stillingstype”.
Fjern den valgte projektleder ved at klikke på viskelæder-ikonet under ”Aktuelle valg”
Vælg den ønskede fane
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Dato
Funktionen ”Dato” er tilgængelig på næsten alle faneblade, og viser default dags dato. Dato
kan ændres, hvis man ønsker at se data for en anden dato. Det er alene den 1. i hver måned
som kan vælges. Begrænsningen på datoer skyldes performancehensyn.

Print af data
Det er muligt at printe fra alle faneblade – klik på ikonet i øverste højre hjørne.

Eksport af data til Excel
Det er muligt at eksportere fra alle faneblade til Excel – klik på ikonet i øverste højre hjørne.
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Beskrivelse af valgmuligheder
Enhed
Enhed er den organisatoriske enhed (tjenestested), som den ansatte er knyttet til. Enheder er
defineret hierarkisk, jf. umiddelbart nedenfor.
Her kan der vælges mellem et eller flere tjenestesteder
Eksempler: AUB, Økonomi og Ledelse, Elektroniske Systemer
Ved at vælge enheden har man valgt kun at se ansatte knyttet til enheden. Ved at vælge enheden i hierarkistrukturen, jf. nedenfor, ser man endvidere ansatte knyttet til underliggende
enheder.
Hierarkitype
Løsningen viser ansatte i forskellige organisatoriske sammenhænge, som defineres ved forskellige hierarkier. Indtil videre er der følgende hierarkier:
-

-

Ledelse
Anvendes til at knytte ansatte til det organisatoriske niveau 3, som bl.a. er institut på
fakultet og afdeling i Fælles Service. Dette vil almindeligvis blive anvendt.
Tværfakultært
Anvendes til at knytte videnskabeligt ansat personale på de tværfakultære institutter til
deres fakultet.

Enhedshierarki
Man kan ”drilldowne” gennem det organisatoriske hierarki. Først vælges hovedområde og ved
nyt valg vises de underliggende organisatoriske enheder. Dette kan fortsættes til man er nået
til det laveste organisatoriske niveau.
Først kan der vælges mellem et eller flere hovedområder.
Eksempler: Fælles Service, HUM, TECH
For den valgte enhed i hierarkistrukturen ser man ansatte knyttet til enheden samt ansatte
knyttet til underliggende enheder.
Stillingstype
Stillingstypen er den struktur, som AAU har valgt at kunne identificere sine ansatte ved. I
princippet svarer den til arten i kontoplanen. På sigt kan den godt få et andet indhold.
Strukturen er hierarkisk, jf. Stillingshierarki nedenfor.
Her kan der vælges mellem en eller flere stillingstyper.
Eksempler: AC-TAP, Ekstern Lektor, Studentermedhjælp
Stillingshierarki
I lighed med enhedshierarkiet er stillingstyper defineret i et hierarki, som det er muligt at
”drilldowne” igennem.
Her kan der vælges mellem en eller flere stillingshierarkier.
Eksempler: TAP, VIP
For det valgte niveau i stillingshierarkiet ser man ansatte med de tilknyttede stillingstyper.
Overenskomst
Overenskomst er en fælles betegnelse for de indgåede aftaler m.v. mellem staten og de faglige
organisationer. Aftalerne kan være overenskomster, men også organisationsaftaler og særlige
aftaler.
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Her kan der vælges mellem en eller flere overenskomster.
Eksempler: AC-overenskomsten, PROSA, Individuel
Løngruppe
En løngruppe er de vilkår, der gælder for en gruppe af ansatte inden for en overenskomst. Her
kan der vælges mellem en eller flere løngrupper.
Eksempler: Chefkonsulent, specialarbejder, Klinisk lektor
Faglig organisation
Den faglige organisation er den organisation, som ifølge overenskomsten repræsenterer den
ansatte. Bemærk, at vedkommende dermed ikke nødvendigvis er medlem af den pågældende
faglige organisation.
Ifølge AC-overenskomsten er det eksempelvis muligt at tilslutte sig en anden faglig organisation inden for overenskomstens område. Disse afvigelser kommer ikke til udtryk i den viste
faglige organisation, da vi for indeværende ikke har adgang til oplysninger herom.
Her kan der vælges mellem en eller flere faglige organisationer.
Eksempler: Djøf, Metal, IDA
Ansættelsesstatus
Ansættelsesstatus identificerer den ansatte i forhold til, om den ansatte eksempelvis er ansat,
fratrådt eller på barsel.
Som standard vil ansættelsesstatus, når HR Portalen åbnes, være sat til ”Aktivt ansættelsesforhold”. Hvis anden status ønskes, skal der vælges en Ansættelsesstatus.
Eksempler: Aktivt ansættelsesforhold, Barselsorlov, Fratrådt
Navn
Her kan vælges en eller flere medarbejdere – benyttes hvis man ønsker at se data på enkelte
personer.
En enkelt person kan også udvælges i fanebladene ved at klikke på den enkelte person.
CPR nummer
Her kan vælges en eller flere medarbejdere udfra CPR numre – benyttes hvis man ønsker at se
data på enkelte personer.
En enkelt person kan også udvælges i fanebladene ved at klikke på den enkelte person.
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Fanebladet Hovedbillede
Hovedbilledet fremtræder tomt for indeværende. Det er i denne fane, at statistiske oplysninger
udstilles ved nøgletal.
Nøgletal

Det bliver muligt at få vist forskellige nøgletal, hvor den personkreds, som man har adgang til
at se, kan sammenlignes med fakultets- og universitetsniveau.
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Fanebladet Kontakt
Fanebladet ”Kontakt” benyttes til at få et overblik over kontaktinformationer for den
personkreds man har fremsøgt. Følgende kontaktinformationer bliver vist:




Mail
Privatadresse
Kontoradresse

Fanebladet kan eksempelvis anvendes til at danne en ad hoc distributionsliste ved hjælp af
Excel. Data eksporteres til Excel ved at klikke på ikonet i øverste højre hjørne.
Kontaktinformationer for den enkelte ansatte fremgår endvidere af fanebladet Personopslag.

Beskrivelse af kolonner
Navn
Navn(e) på den/de valgte medarbejdere.
Løbenr
I lønsystemet kan en ansat fremtræde med flere forskellige ansættelsesforhold. Hvert af disse
ansættelsesforhold er identificeret med et 3-cifret løbenummer.
En person kan vises flere gange uden at det er en fejl. Dette skyldes typisk, at vedkommende
har flere ansættelsesforhold ved AAU.
Sammen med cpr-nummeret er løbenummeret den entydige identifikation af et ansættelsesforhold i lønsystemet. Trods cpr-nummerets helt centrale betydning i lønsystemet har vi valgt
kun at vise dette i fanebladet Fravær og Personopslag.
Enhed niv. 3
HR Portalen anvender et organisationshierarki, hvori enhederne er indplaceret. Niveau 3
omfatter institutter samt afdelinger i Fælles Services. Niveauet er det laveste niveau, som er
behandlet i delegationsinstruksen.
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Stillingsgruppe
HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være
ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillingsgruppe er øverste niveau.
Stillingsgruppe 2.
HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være
ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillingsgruppe er niveau 2 i denne struktur.
Stillingstype
HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være
ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillingsgruppe er laveste niveau.
Organisation
Den faglige organisation er den organisation, som ifølge overenskomsten repræsenterer den
ansatte. Bemærk, at vedkommende dermed ikke nødvendigvis er medlem af den pågældende
faglige organisation.
Ifølge AC-overenskomsten er det eksempelvis muligt at tilslutte sig en anden faglig organisation inden for overenskomstens område. Disse afvigelser kommer ikke til udtryk i den viste
faglige organisation, da vi for indeværende ikke har adgang til oplysninger herom.
Overenskomst
Overenskomst er en fælles betegnelse for de indgåede aftaler m.v. mellem staten og de faglige
organisationer. Aftalerne kan være overenskomster, men også organisationsaftaler og særlige
aftaler.
Arbejdsmail
Den ansattes primære arbejdsmail, som fremgår af PDS’en.
Privatadresse, Postnr og By
Den ansattes privatadresse, som den fremgår af Cpr-registeret. Ved adressebeskyttelse vil
adressen ikke blive vist.
Arbejdsadresse, Postnr og By
Den ansattes kontoradresse, som fremgår af PDS’en.
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Fanebladet Ansættelsesvilkår
Fanebladet ”Ansættelsesvilkår” benyttes til at få overblik over de ansættelsesmæssige vilkår,
som den fremsøgte personkreds har på den valgte dag.
Bemærk - de valgte data kan eksporteres til Excel ved at klikke på ikonet i øverste højre
hjørne

Beskrivelse af kolonner
Navn
Navn(e) på den/de valgte medarbejdere.
Løbenr
I lønsystemet kan en ansat fremtræde med flere forskellige ansættelsesforhold. Hvert af disse
ansættelsesforhold er identificeret med et 3-cifret løbenummer.
En person kan vises flere gange uden at det er en fejl. Dette skyldes typisk, at vedkommende
har flere ansættelsesforhold ved AAU.
Sammen med cpr-nummeret er løbenummeret den entydige identifikation af et ansættelsesforhold i lønsystemet. Trods cpr-nummerets helt centrale betydning i lønsystemet har vi valgt
kun at vise dette i fanebladet Fravær og Personopslag.
Enhed niv. 3
HR Portalen anvender et organisationshierarki, hvori de enhederne er indplaceret. Niveau 3
omfatter institutter samt afdelinger i Fælles Services. Niveauet er det laveste niveau, som er
behandlet i delegationsinstruksen.
Enhed
Enhed er den organisatoriske enhed (tjenestested), som den ansatte er knyttet til.
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Stillingsgruppe
HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være
ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillingsgruppe er øverste niveau.
Stillingstype
HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være
ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillingsgruppe er laveste niveau.
Overenskomst
Overenskomst er en fælles betegnelse for de indgåede aftaler mellem staten og de faglige
organisationer. Aftalerne kan være overenskomster, men også organisationsaftaler og særlige
aftaler.
Løngruppe
En løngruppe er de vilkår, der gælder for en gruppe af ansatte inden for en overenskomst.
Organisation
Den faglige organisation er den organisation, som ifølge overenskomsten repræsenterer den
ansatte. Bemærk, at vedkommende dermed ikke nødvendigvis er medlem af den pågældende
faglige organisation.
Ifølge AC-overenskomsten er det eksempelvis muligt at tilslutte sig en anden faglig organisation inden for overenskomsten område. Disse afvigelser kommer ikke til udtryk i den viste
faglige organisation, da vi for indeværende ikke har adgang til oplysninger herom.
Timetype
Det er ikke alle ansættelser, der er defineret med udgangspunkt i timer pr. uge. Inden for
timelønsområdet kan der være andre timebegreber, som timer pr. semester, pr. måned m.v.
Timetal
Antallet af timer, som den ansatte har pr. tidsenhed, jf. Timetype.
Ansættelsesstatus
Ansættelsesstatus identificerer den ansatte i forhold til om den ansatte eksempelvis er ansat,
fratrådt eller på barsel.
Som standard vil ansættelsesstatus, når HR Portalen åbnes, være sat til ”Aktivt ansættelsesforhold”. Hvis anden status ønskes, skal der vælges en Ansættelsesstatus.
Dato
Den dato, som de viste oplysninger er gældende for. Som udgangspunkt vil det være d.d.
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Fanebladet Lønvilkår
Fanebladet ”Lønvilkår” benyttes til at få overblik over de lønmæssige vilkår, som den
fremsøgte personkreds har den valgte dag.
Bemærk - de valgte data kan eksporteres til Excel ved at klikke på ikonet i øverste højre
hjørne

Beskrivelse af kolonner
Navn
Navn(e) på den/de valgte medarbejdere.
Løbenr
lønsystemet kan en ansat fremtræde med flere forskellige ansættelsesforhold. Hvert af disse
ansættelsesforhold er identificeret med et 3-cifret løbenummer.
En person kan vises flere gange uden at det er en fejl. I stedet skyldes det typisk, at
vedkommende har flere ansættelsesforhold ved AAU.
Sammen med cpr-nummeret er løbenummeret den entydige identifikation af et
ansættelsesforhold i lønsystemet. Trods cpr-nummerets helt centrale betydning i lønsystemet
har vi valgt ikke at vise det undtagen i 2 faneblade, nemlig Fravær og Personopslag
Enhed niv. 3
HR Portalen anvender et organisationshierarki, hvori enhederne er indplaceret. Niveau 3
omfatter institutter samt afdelinger i Fælles Services. Niveauet er det laveste niveau, som er
behandlet i delegationsinstruksen.
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Stillingstype
HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være
ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev.
Stillingsgruppe er laveste niveau.
Organisation
Den faglige organisation er den organisation, som ifølge overenskomsten repræsenterer den
ansatte. Bemærk, at vedkommende dermed ikke nødvendigvis er medlem af den pågældende
faglige organisation.
Ifølge AC-overenskomsten er det eksempelvis muligt at tilslutte sig en anden faglig
organisation inden for overenskomsten område. Disse afvigelser kommer ikke til udtryk i den
viste Faglig organisation, da vi for indeværende ikke har adgang til oplysninger herom.
Overenskomst
Overenskomst er en fælles betegnelse for de indgåede aftaler mellem staten og de faglige
organisationer. Aftalerne kan være overenskomster, men også organisationsaftaler og særlige
aftaler.
Basisløn
Den løn i form af basisløn eller skalaløn, som ydes i henhold til løngruppen. Det angivne beløb
er opgjort i grundniveau (2012) og ved fuldtidsansættelse. Beløbet kan sammenlignes på
tværs af tid og på tværs af ansatte.
Stilling
Tillæg som ydes i henhold til overenskomstens bestemmelser for den pågældende stilling. Det
angivne beløb er opgjort i grundniveau (2012) og ved fuldtidsansættelse. Beløbet kan
sammenlignes på tværs af tid og på tværs af ansatte.
Lektortillæg og rådighedstillæg er eksempler på sådanne stillingsbestemte tillæg
Kvalifikation
Tillæg, som er aftalt ydet ved lokal forhandling/aftale og begrundet i forhold hos den ansatte.
Det angivne beløb er opgjort i grundniveau (2012) og ved fuldtidsansættelse. Beløbet kan
sammenlignes på tværs af tid og på tværs af ansatte.
Funktion
Tillæg, som er aftalt ydet ved lokal forhandling/aftale og begrundet i de opgaver, som den
ansatte varetager. Det angivne beløb er opgjort i grundniveau (2012) og ved
fuldtidsansættelse. Beløbet kan sammenlignes på tværs af tid og på tværs af ansatte.
Andre tillæg
Tillæg, som ydes og som ikke kan henføres til ovennævnte kategorier. Det angivne beløb er
opgjort i grundniveau (2012) og ved fuldtidsansættelse. Beløbet kan sammenlignes på tværs
af tid og på tværs af ansatte.
I alt
Den samlede løn som ydes. Det angivne beløb er opgjort i grundniveau (2012) og ved
fuldtidsansættelse. Beløbet kan sammenlignes på tværs af tid og på tværs af ansatte.
Engang
Udbetalt engangsvederlag, som er aftalt eller besluttet udbetalt. Beløbet er ikke omregnet og
svarer derfor til det faktisk udbetalte beløb. Beløbet medtages for en periode på 1 år efter
datoen for dets ikrafttrædelse.
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Dato
Den dato, som de viste oplysninger er gældende for. Som udgangspunkt vil det være d.d.
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Fanebladet Beregnet lønudgift
Fanebladet ”Beregnet lønudgift” benyttes til at få overblik over lønudgiften, som følger af de
ansættelsesmæssige og lønmæssige vilkår, som den fremsøgte personkreds har for den valgte
dag
Bemærk - de valgte data kan eksporteres til Excel ved at klikke på ikonet i øverste højre
hjørne

Beskrivelse af kolonner
Navn
Navn(e) på den/de valgte medarbejdere
Løbenr
I lønsystemet kan en ansat fremtræde med flere forskellige ansættelsesforhold. Hvert af disse
ansættelsesforhold er identificeret med et 3-cifret løbenummer.
En person kan vises flere gange uden at det er en fejl. Dette skyldes typisk, at vedkommende
har flere ansættelsesforhold ved AAU.
Sammen med cpr-nummeret er løbenummeret den entydige identifikation af et ansættelsesforhold i lønsystemet. Trods cpr-nummerets helt centrale betydning i lønsystemet har vi valgt
kun at vise dette i fanebladet Fravær og Personopslag.
Enhed niv. 3
HR Portalen anvender et organisationshierarki, hvori de enhederne er indplaceret. Niveau 3
omfatter institutter samt afdelinger i Fælles Services. Niveauet er det laveste niveau, som er
behandlet i delegationsinstruksen.
Enhed
Enhed er den organisatoriske enhed (tjenestested), som den ansatte er knyttet til.
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Stillingsgruppe
HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være
ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillingsgruppe er øverste niveau.
Stillingstype
HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være
ansat i. Denne hierarkiske strukt er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillingsgruppe er laveste niveau.
Overenskomst
Overenskomst er en fælles betegnelse for de indgåede aftaler mellem staten og de faglige organisationer. Aftalerne kan være overenskomster, men også organisationsaftaler og særlige
aftaler.
Løngruppe
En løngruppe er de vilkår, der gælder for en gruppe af ansatte inden for en overenskomst.
Organisation
Den faglige organisation er den organisation, som ifølge overenskomsten repræsenterer den
ansatte. Bemærk, at vedkommende dermed ikke nødvendigvis er medlem af den pågældende
faglige organisation.
Ifølge AC-overenskomsten er det eksempelvis muligt at tilslutte sig en anden faglig organisation inden for overenskomsten område. Disse afvigelser kommer ikke til udtryk i den viste
faglige organisation, da vi for indeværende ikke har adgang til oplysninger herom.
Timer År
Det antal timer, som den ansatte beregnet vil have for året. Det er beregnet på baggrund af
timetallet for den valgte dato.
Lønudgift År
Lønudgiften er en beregnet udgift. Det er opgjort i aktuelt niveau for den valgte dag og beregnet på baggrund af de lønmæssige vilkår samt timetallet for den valgte dato.
I beregningen indgår for det første løn i form af basisløn og tillæg og for det andet pension,
der alene består af indbetaling til pensionskasse og beregnet på baggrund af pensionsprocenten knyttet til ansættelsesvilkårene.
ATP, særlig feriegodtgørelse og forskellige arbejdsgiverbidrag indgår for indeværende ikke i
beregningen.
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Løn aktuel
Se ovenfor under Lønudgift År.
Pension aktuel
Se ovenfor under Lønudgift År.
Engang
Udbetalt engangsvederlag, som er aftalt eller besluttet udbetalt. Beløbet er ikke omregnet og
svarer derfor til det faktiske udbetalte beløb. Beløbet medtages for en periode på 1 år efter
datoen for dets ikrafttrædelse.
Timetype
Det er ikke alle ansættelser der er defineret med udgangspunkt i timer pr. uge. Inden for
timelønsområdet kan der være andre timer begreber, som timer pr. semester, pr. måned m.v.
Dato
Den dato, som de viste oplysninger er gældende for. Som udgangspunkt vil det være d.d.
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Fanebladet Tillæg
Fanebladet ”Tillæg” benyttes til at få overblik over sammensætning og størrelser på de tillæg,
som den fremsøgte personkreds har den valgte dag.
Bemærk - de valgte data kan eksporteres til Excel ved at klikke på ikonet i øverste højre
hjørne

Beskrivelse af kolonner

Navn
Navn(e) på den/de valgte medarbejdere.
Løbenr
lønsystemet kan en ansat fremtræde med flere forskellige ansættelsesforhold. Hvert af disse I
lønsystemet kan en ansat fremtræde med flere forskellige ansættelsesforhold. Hvert af disse
ansættelsesforhold er identificeret med et 3-cifret løbenummer.
En person kan vises flere gange uden at det er en fejl. Dette skyldes typisk, at vedkommende
har flere ansættelsesforhold ved AAU.
Sammen med cpr-nummeret er løbenummeret den entydige identifikation af et ansættelsesforhold i lønsystemet. Trods cpr-nummerets helt centrale betydning i lønsystemet har vi valgt
kun at vise dette i fanebladet Fravær og Personopslag.
Enhed niv. 3
HR Portalen anvender et organisationshierarki, hvori enhederne er indplaceret. Niveau 3
omfatter institutter samt afdelinger i Fælles Services. Niveauet er det laveste niveau, som er
behandlet i delegationsinstruksen.
Stillingstype
HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være
ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillingsgruppe er laveste niveau.
Organisation
Den faglige organisation er den organisation, som ifølge overenskomsten repræsenterer den
ansatte. Bemærk, at vedkommende dermed ikke nødvendigvis er medlem af den pågældende
faglige organisation.
Ifølge AC-overenskomsten er det eksempelvis muligt at tilslutte sig en anden faglig organisation inden for overenskomsten område. Disse afvigelser kommer ikke til udtryk i den viste
faglige organisation, da vi for indeværende ikke har adgang til oplysninger herom.
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Overenskomst
Overenskomst er en fælles betegnelse for de indgåede aftaler mellem staten og de faglige organisationer. Aftalerne kan være overenskomster, men også organisationsaftaler og særlige
aftaler.
Tillægstype niv. 1
Tillæg er forståelsesmæssigt defineret i et hierarki med 3 niveauer, Tillægstype niv.1 er det
øverste niveau og sondrer mellem om tillægget er forhandlet lokalt (lokal) eller aftalt i overenskomsten (central).
Tillægstype niv. 2
Tillæg er forståelsesmæssigt defineret i et hierarki med 3 niveauer, Tillægstype niv. 2 er det
mellemste niveau.
Tillægstype niv. 3
Tillæg er forståelsesmæssigt defineret i et hierarki med 3 niveauer, Tillægstype niv.3 er det
laveste niveau og det der ligger tættest på kodningen i lønsystemet. Dog er det lidt mere
generisk i sit indhold.
Grundbeløb
Tillæggets beløbsmæssige størrelse. Det angivne beløb er opgjort i grundniveau (2012) og ved
fuldtidsansættelse. Beløbet kan sammenlignes på tværs af tid og på tværs af ansatte.
Hvis en ansat samtidigt har flere tillæg af samme type, vil det være summen af tillæggene, der
vises.
Pension
Indikerer om tillægget er pensionsgivende.
Dato
Den dato, som de viste oplysninger er gældende for. Som udgangspunkt vil det være d.d.
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Fanebladet Persons tillæg
Fanebladet ”Persons tillæg” benyttes til at få overblik over de tillæg, som den fremsøgte personkreds ydes i henhold til oplysninger i den seneste afviklede lønkørsel.
I modsætning til fanebladet ”Tillæg” vil tillæg af samme type ikke blive slået sammen og vist
som ét.
Bemærk - de valgte data kan eksporteres til Excel ved at klikke på ikonet i øverste højre
hjørne

Beskrivelse af kolonner

Navn
Navn(e) på den/de valgte medarbejdere.
Løbenr
I lønsystemet kan en ansat fremtræde med flere forskellige ansættelsesforhold. Hvert af disse
ansættelsesforhold er identificeret med et 3-cifret løbenummer.
En person kan vises flere gange uden at det er en fejl. Dette skyldes typisk, at vedkommende
har flere ansættelsesforhold ved AAU.
Sammen med cpr-nummeret er løbenummeret den entydige identifikation af et ansættelsesforhold i lønsystemet. Trods cpr-nummerets helt centrale betydning i lønsystemet har vi valgt
kun at vise dette i fanebladet Fravær og Personopslag.
Enhed
Enhed er den organisatoriske enhed (tjenestested), som den ansatte er knyttet til.
Stillingstype
HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være
ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillingsgruppe er laveste niveau.
Lønkode
Lønkode er et lønteknisk begreb, der udtrykker hvordan tillæg er kodet i lønsystemet.
Lønkode tekst
Lønkode tekst er den tekst, der forklarer lønkodens indhold. På grund af lønsystemets struktur
og krav til anvendelse, vil den samme tekst kunne optræde for forskellige lønkoder.
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Tillægstype niv. 2
Tillæg er forståelsesmæssigt defineret i et hierarki med 3 niveauer, Tillægstype niv. 2 er det
mellemste niveau.
Grundbeløb
Tillæggets beløbsmæssige størrelse. Det angivne beløb er opgjort i grundniveau (2012) og ved
fuldtidsansættelse. Beløbet kan sammenlignes på tværs af tid og på tværs af ansatte.
Pension
Indikerer om tillægget er pensionsgivende.
Fra
Datoen for, hvor når det registrerede forhold er gældende fra.
Til
Datoen for, hvornår det registrerede forhold er gældende til. Når datoen er angivet til
31.12.9999 er ophørsdatoen ikke kendt/aftalt. For tillæg vil det sige, at det er varigt.
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Fanebladet Personopslag
Fanebladet ”Personopslag” benyttes til at få et samlet overblik over en ansats vilkår i forhold til
historik. Der vises oplysninger om fortid, nutid og fremtid.
Bemærk - de valgte data kan eksporteres til Excel ved at klikke på ikonet i øverste højre
hjørne i de enkelte vinduer

Beskrivelse af vinduer/kolonner

Fanebladet
Fanebladet består af en række vinduer som samler de oplysninger som vises i de øvrige faneblade, men med en historik. Det er muligt at se udviklingen over tid inden for det enkelte
datasæt, som et vindue udstiller.
Datasættet, der vises i det enkelte vindue, er sammensat som AAU ønsker at vise dataene i
lønsystemet. Den viste periodiseringen er beregnet i forhold til de data, der indgår i vinduet.
En særlig krølle ved dette er, at løsningen arbejder med et antal år før og et antal år efter det
aktuelle år. Det konkrete antal år er bestemt af løsningens performance. Antallet af år kan
blive udvidet over tid, hvis proceskraften i it-hardwaren, som løsningen driftes på, bliver
bedre.
Der forsøges at vise en fortolkning af det, der har været gældende før og efter de år, der
arbejdes med. En periode kan derfor begynde før eller slutte efter disse år.
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Konkret betyder disse forhold, at en ansat kan fremtræde som påbegyndt sin ansættelse
væsentligt senere end det faktiske ansættelsestidspunkt. For at bøde på denne ulempe er der i
vinduet ”Datoer” angivet datoen for oprettelsen i lønsystemet. Denne dato er en systemteknisk
dato knyttet til det enkelte ansættelsesforhold i lønsystemet, og er bevaret i lønsystemet trods
det forhold, at gamle registreringsforhold for ansatte løbende fjernes i lønsystemet. Hvis
datoen ligger før de datoer, som vises i løsningen, er det et udtryk for, at der er oplysninger,
som der ikke længere er adgang til, eller at der er oplysninger, som på grund af årsbegrænsningen ikke vises.
Øverst i fanebladet, under den ansattes navn, er angivet de lønnr, der er anvendt i lønsystemet. Hvis en ansat har flere lønnumre vil det kunne ses ved, at de pågældende er lysere.
I det følgende redegøres for de oplysninger, som ikke kan genfindes i de øvrige faner.
Kontaktinformationer
Udover privatadresse, kontoradresse og mail oplyses den ansattes ledere på forskellige
organisatoriske niveauer samt den ansattes telefonnummer. Telefonnummeret hentes fra
PDS’en. Er der ikke registreret et nummer vil det ikke blive vist.
Ansættelsesstatus
Ansættelsesstatus er samlet i grupper, som vises ved Ansættelsesgruppering. Indtil videre
vises denne oplysning alene i fanebladet Personopslag.
Timetal
Ansættelsesbrøk er forholdet mellem den ansattes timetal og overenskomstens timetal ved
fuldtidsansættelse.
Stillingstype
Arts nr. er de sidste 2 cifre i kontoplanens art. Det er disse cifre, der kodes i lønsystemet.
Stillingsbetegnelse, er bl.a. den, der vises i PDS’en.
Enhed
Hovedområde svarer som udgangspunkt til Enhed niv. 2.
Område svarer som udgangspunkt til Enhed niv. 3.
Enhed nr. er tjenestestedsnummer.
Lønudgift År
Lønudgift måned og Timer måned er de tilsvarende årsopgørelser divideret med 12.
Pensionsprct. er den pensionssats, som følger af overenskomstens ansættelsesvilkår og
gældende den valgte dato.
Datoer
Den tekniske dato for oprettelse af ansættelsesforholdet i lønsystemet. Datoen vil nogenlunde
falde sammen med den ansattes tiltrædelsesdato, jf. ovenfor under Fanebladet.
Lønanciennitet er en teknisk dato i lønsystemet, der anvendes til at fastsætte den rigtige
basisløn.
Jubilæum er datoen fra, hvornår jubilæumsanciennitet tæller fra.
Lønvilkår – Fuldtid, årligt grundniveau 2012
Åremål er tillæg som ydes i henhold til aftale om åremålsansættelse.
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Trin udtrykker den ansattes lønmæssige indplacering inden for løngruppen, og er bestemmende for størrelsen af basislønnen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er et teknisk
begreb, der ikke altid umiddelbart kan anvendes til at slå op i en løntabel.
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Fanebladet Fravær
Fanebladet ”Fravær” benyttes til at få et overblik over ansattes fraværsforhold i form af sygdom, ferie m.v.
Oplysningerne hentes fra Universitetets 2 fraværssystemer, og viser det der er registreret. Det
kan betyde, at ansatte for en periode frem til fejlforholdet opdages, kan være registreret med
flere fraværsforhold, der gensidigt udelukker hinanden
Bemærk - de valgte data kan eksporteres til Excel ved at klikke på ikonet i øverste højre
hjørne

Beskrivelse af vinduer/kolonner

EnhedNiv3
HR Portalen anvender et organisationshierarki, hvori de enhederne er indplaceret. Niveau 3
omfatter institutter samt afdelinger i Fælles Services. Niveauet er det laveste niveau, som er
behandlet i delegationsinstruksen.
Enhed
Enhed er den organisatoriske enhed (tjenestested), som den ansatte er knyttet til.
Navn
Navnet på den ansatte.
CPR nummer
Den ansattes cpr-nummer.
Fraværsårsagsgruppe
Fraværsårsager er grupperet. Fraværsårsagsgruppe er det grupperede niveau.
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Fraværsårsag
Fraværsårsag svarer som udgangspunkt til den årsag, der er registreret i Universitetets fraværssystemer.
Start
Datoen for den første fraværsdag.
Slut
Datoen for den sidste fraværsdag.
Arbejdsdage
Antallet af dage, hvor den ansatte har været fraværende. Der medgår alene arbejdsdage. Det
vil sige, at dage i perioden, der falder i en weekend, søgnehelligdage eller særlige fridage inden for statens område, ikke medgår i optællingen.
Kalenderdage
Antallet af dage, hvor den ansatte har været fraværende. Alle dage i perioden medgår i optællingen.
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