Veiledning

Veiledning til innlogging på «Visma Min Side»
Sirdal kommune
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Slik logger du inn på Visma «Min Side» Sirdal kommune
Visma «Min Side» Sirdal kan du finne på Sirdal kommune sin hjemmesode under, For politikere SIRDAL KOMMUNE. Klikk på [Visma Enterprise] som ligger under «Nyttige lenker:», eller kopier
følgende lenke inn i din nettleser https://ekstern.vuq.visma.com/si_enterprise/login?0
Ved førstegangspålogging må du følge oppskriften nedenfor (punkt 1).
Pålogging etter dette skjer ved hjelp av brukernavn og passord.
Etter at du har klikket deg inn til «Visma» vil dette skjermbildet vises:

1. Førstegangspålogging
Første gang du skal logge på velger du [Glemt brukernavn/passord?].
Du vil nå få opp et bilde hvor du blir bedt om å skrive inn Brukernavn eller E-post.
-

Brukernavn: Brukernavn blir tildelt ved opplæring. Bygd opp ved bruk av initialer (F.eks Ola
Nordmann= ON)

-

E-post: E-post vil være den e-post adressen som er meldt inn i systemet, (For andre enn
honorar mottakere vil dette ofte være den kommunale e-post adressen).

Hvis det ikke er registrert noen mail for din bruker i systemet eller du er usikker på hvilken e-post
som er registrert kan du ta kontakt med Økonomikontoret på tlf 383 79 013 eller sende en epost til ih@sirdal.kommune.no.

Klikk så på [Send] knappen.

Du vil nå motta en e-post med videre instruksjoner;
For å generere et nytt passord, vennligst klikk på: https://vismaenterprise.skasp.net/sk_enterprise/password?digest=234OASD03924JHASDO323H7S02S832SSF2912S0923S
Hvis den ikke viser som en link, merk hele og kopier den inn i adresselinjen på en nettleser.
Følg anvisningene og du vil få tilsendt en e-post med nytt passord. I samme mail får du opplyst om dine
brukernavn.
Hvis du ikke ba om denne e-posten kan du se vekk fra den. Passordet ditt vil ikke endres før du klikker på linken
over.

Ved å klikke på linken så vil denne siden åpne seg i nettleseren:

Klikk så på [Verifiser] knappen

Du skal nå få dette bildet:

[Klikk her for å gå tilbake til startsiden]
Du vil nå ha mottatt en ny e-post med informasjon om brukernavn og passord.

Du kan nå logge inn på «Visma Min Side», første gangen vil du få dette bildet:

-

Skriv inn passordet du mottok på e-post en gang til inn i det øverste feltet.
Skriv så inn passordet du selv ønsker i de 2 nederste feltene etter kriteriene som vises på
siden.

2. Føre møtegodtgjørelse

-

Klikk på [Meg selv] og [Personalskjema]

-

-

Klikk [Ny]

-

Klikk på [Ny]

-

Fyll inn opplysninger i feltene, alle felt med *må fylles ut.
Retningslinjer for godtgjørelse til folkevalgte finnes på Sirdal kommune sin hjemmeside
http://www.sirdal.kommune.no/getfile.php/3866668.2531.nibazwtpmmbnbn/Retningslinjer
_godtgj%C3%B8relse_folkevalgte.pdf
Notat bør inneholde opplysninger om til/fra klokkeslett, type møte, og dersom en er
vararepresentant opplys også dette.
Velg så [Lagre og Lukk]
Sjekk at det ikke vises feilmelding nede til venstre på skjermen.
Gå så til fanen [Liste] i kalenderen og klikk på registreringen som nå ligger der.
Klikk [Send] merket grønt nede til høyre.
Timeføringen/Møtegodtgjørelsen er nå sendt til godkjenning hos attestant og anviser.

-

Møtegodtgjørelse utbetales i ordinær lønnskjøring den 12. i mnd.
Frist for registrering settes til 30. i mnd for utbetaling den 12. i påfølgende mnd.

3. Tapt arbeidsfortjeneste
Dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste sendes inn etter gjeldende «Retningslinjer for
godtgjørelse til folkevalgte» hvert år eller ved endring på inntekt.
Dokumentasjonen kan sendes inn på eDialog på følgende måte:
1. Gå på kommunens hjemmeside:
http://www.sirdal.kommune.no/
Trykk

2. På denne siden vil du finne informasjon om eDialog
Trykk på «Her finner du eDialog for Sirdal kommune»
Velg og logg deg inn på den type elektronisk ID du bruke.
3. Fyll ut skjemaet som kommer fram på f. ølgende måte:

Slik fyller du ut skjema
 Velg om du er privatperson/innbygger (fødselsnr.)
eller om du representerer en virksomhet (org.nr).
 Obligatoriske felt er merket med *
 Gi en god beskrivelse av forsendelsen din.
Kommentarfeltet legges inn som et eget vedlegg
til forsendelsen din.
 Er kommunens saksnummer kjent,
vennligst skriv dette i feltet «tittel» sammen
med tittel på innsending.
Eksempel: «2017/759 – Dokumentasjon – tapt arbeidsfortjeneste»
 Husk å laste opp relevante vedlegg.
NB: godkjente filformat er kun pdf.
 Klikk på «send forsendelse» Du vil motta en
kvittering på mail.
Forsendelse av dokumenter hjemlet

-

«Unntatt offentlighet»

Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokumenter merket «unntatt offentlighet» til Sirdal
kommune. Kanalen er kryptert og avsender autentisert, og filene i forsendelsen lagres
direkte i Kommunens Sak/arkivsystem. NB! Husk å merke tittelfeltet med «UO» i tillegg til
sakstittel.

3.

Lønnsslipper og lønnsoppgaver

Når du har fått logget deg inn på Visma Min Side vil du finne en meny øverst på siden som ser slik ut:

-

Klikk på [Meg selv]

-

Klikk deretter på [Dokumenter]

Du vil nå få en oversikt over dine lønnslipper og lønnsoppgaver på siden.

4.

Føre kilometergodtgjørelse i Expense reiseregning

Når du har fått logget deg inn på Visma Min Side vil du finne en meny øverst på siden som ser slik ut:

-

Klikk på [Meg selv]

-

Klikk deretter på [Reiseregning]

-

Klikk så på [Start Expense]

Skal du bare føre kilometergodtgjørelse kan du gå direkte på [Kjørebok]
Alle felt med *må fylles ut
-

Klikk [Neste] til du kommer til «Sammendrag»
Klikk [Send]

Registreringen gå da til attestering og anvisning før overføring til lønn for utbetaling.
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