
 

Visma TransPA 
Digital tidsregistrering 

• Chauffør- / medarbejder-login til registrering af dag- og arbejdssedler 
o Mulighed for tachograftider som støtte for chaufføren 

Tidsrapportering 

• af udført arbejde og pauser 
o med grafisk sammenligning af rapporteret tid og tachograftid 

• af fravær 
• Attestering til løngrundlag 

Planlægning 
• Central kalender med medarbejdere og køretøjer 
• Oprettelse af skift – skemalægning eller dag-til-dag 
• Tildeling af opgaver til chauffør og køretøj 
• Skabelonhåndtering af skift og kørselsopgaver 
• Advarsler 

i forhold til 
o Færdselsstyrelsen / Regler og vejledning om køre- og hviletid (udvalgte §) 
o Lov om arbejdstid (udvalgte §) 

Kommunikation chauffør-kontor 
• Beskeder og SMS 
• Oprettelse og håndtering af checklister, hændelser, skader og ulykker 

o Inklusiv oversættelsesmodul 

Lønberegning 
• Overenskomstfortolkning 

o DTL-A overenskomst understøttes for 
 dagsarbejde 

• Oprettelse og håndtering af lønsatser og –tillæg 
• Oprettelse og håndtering af lønperioder 

o 2-ugers løn 
o månedsløn 

• Håndtering af lønfil-eksport til eksternt lønprogram 
o ProLøn understøttes via teksfil 

  



Medarbejdere 
Bl.a.: 

• Stamdata og pårørende 
• Upload af ansættelseskontrakt 
• Oprettelse og håndtering af løngrupper 
• Håndtering af kompetencer 

o Mulighed for at registrere kurser og kompetencer, herunder gyldighedsperiode 
• Gruppering og kategorisering 

o Teams, feriegrupper, lokationer og trafikområderBeskeder og SMS 

Køretøjer 
Bl.a.: 

• Internt nummer og registreringsnummer 
• Oprettelse og håndtering af køretøjsgrupper 

o Valgfrie grupper samt lokationer og trafikområder 

Analyse og rapporter 
Bl.a. på: 

• udført arbejdstid 
o Forbrugt tid i forhold til  

 udført kørsel  
 andre arbejdsopgaver  

• fravær  
planlagt i forhold til udført arbejdstid 

• rapporteret tid i forhold til tachograf-registreret tid  
• bemærkninger og varsler 

i forhold til 
o Lov om arbejdstid (udvalgte §) 
o Færdselsstyrelsen / Regler og vejledning om køre- og hviletid (udvalgte §) 

• udbetalt løn per medarbejder eller løndel  
• udførte sikkerhedscheck 
• medarbejdere og kompetencer 

o Liste med kategoriseringsmuligheder eller med pivot-modellering 

Udvidelsesmoduler 
• Tachografdata 

o Integration til Tacho Online 
o Effektiv sammenligning af rapporteret og produceret tid herunder pauser 

• Virksomhedsmanual 
o Mulighed for at integrere eksternt dokument som brug for håndbog eller lignende 

 

 


	Visma TransPA
	Digital tidsregistrering
	Planlægning
	Kommunikation chauffør-kontor
	Lønberegning
	Medarbejdere
	Køretøjer
	Analyse og rapporter
	Udvidelsesmoduler


