ScanPas - Orlov
Forespørgsel på medarbejderes orlovstyper- og perioder kan ske på 2 måder i ScanPas.
Ønsker man at forespørge på den enkelte medarbejders historiske, aktuelle og fremadrettede orlovstyper og - perioder sker det i skærmbilledet Orlovsperioder
Ønsker man derimod kun at forespørge på bestemte perioder og/eller orlovstyper sker det i skærmbilledet Udvalgte medarbejderoplysninger.

Beskrivelse af skærmbilledet Orlovsperioder

Medarbejderens CPR.nr.
Medarbejderens fornavn
Medarbejderens efternavn
Medarbejderens tjenestested
Medarbejderens stilling

Orlovskoden
(se vedlagte oversigt)

Orlovsperiodens startdato

Orlovsperiodens slutdato

ScanPas - Orlov
Beskrivelse af skærmbilledet Udvalgte medarbejderoplysninger

Medarbejderens CPR.nr.

Starttidspunktet for orloven
Sluttidspunktet for orloven
Orlovstypen

ScanPas - Forespørgselsprocedure til orlovsperioder

Forespørgsel på 100% orlovsperioder i ScanPas
Når du skal forespørge på 100% orlovsperioder i ScanPas skal du

vælge modulet Fravær
vælge menuen Registrering
vælge skærmbilledet Orlovsperioder

I skærmbilledet søges medarbejderen
frem via CPR.nr.
Hvis du kender CPR.nr., tastes dette i
feltet ”Medarbejdernr” (uden bindestreg),
hvorefter du trykker F8 (søg).
Kender du ikke medarbejderens CPR.nr.
kan du stille markøren i feltet
”Medarbejdernr” og trykke F9 (værdiliste)
Det anbefales, at du skriver
medarbejderens efternavn i feltet ”Søg”,
hvorefter du enten trykker på knappen
”søg” med musen eller trykker RETURN.
Når du har fundet den ønskede
medarbejder i værdilisten, markerer du
medarbejderen (CPR.nr. og navn skal
være blå), hvorefter du enten trykker på
knappen ”OK” med musen eller trykker
RETURN.
Derefter trykker du F8 (søg).
NB - vil du foretage en ny søgning,
trykker du F7 (Blank skærm), hvorefter
du kan foretage en ny søgning.

ScanPas - Forespørgselsprocedure til orlovsperioder

Du kan ligeledes søge på orlovsperioder ved at

vælge modulet Medarbejder
vælge menuen Forespørgsler
vælge skærmbilledet Udvalgte
medarbejderoplysninger

I fanebladet ”Lønoplysninger” kan du enten
vælge at søge på en bestemt start- og/eller
slutdato i felterne ” Orlov start” og ”Orlov slut”
(datoformatet er dd/mm-åååå) og trykke F8
(søg)
Du kan også vælge at søge på de enkelte
orlovstyper ved at stille dig i feltet
”Orlovskode” og trykke F9 (værdiliste)
NB - vil du foretage en ny søgning trykker du
F7 (Blank skærm), hvorefter du kan foretage
en ny søgning.

