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Frånvarohantering och frånvaroregister 
 
I Entré finns ett register för hantering av frånvaro. Registret uppdateras både från 
tidsregistreringen och från löneregistreringen. Det går också att lägga till frånvaro 
manuellt direkt i frånvaroregistret, men då sker ingen koppling till tidsregistreringen. Det 
vill säga ingen transaktion skapas.  
 

 
 
Automatiskt skapande av rader 
 
Om registrering av frånvaro sker i tidsregistreringen, via frånvaromall, så skapas rader i 
frånvaroregistret och som lönerader som hämtas in till lön. Skulle registrering ske på en 
period som är längre än den aktuella avräkningsperioden så delar Entré upp raderna så att 
de hämtas in i sina respektive avräkningsperioder. 
 
Det finns även möjlighet att registrera frånvaro direkt i frånvaroregistret. Det genereras då 
rader till lön för inhämtning precis som från tidsregistreringen.  
 
Frånvarokoder  
 
Entré levereras med ett antal branschanpassade frånvarokoder. De ligger i ett eget 
register under Lön – Frånvarohantering – Skapa / ändra frånvarokoder. 
 
Till exempel:  
 

  

Ändra befintliga 
frånvarokoder. 

 

Skapa ny 
frånvarokod. 

 

Koppling till 
sidoregister. 
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Frånvaroregistret 
 
I frånvaroregistret sparas all frånvarotid som registrerats via frånvaromallen. Urval kan 
göras på person, datum eller frånvarokod för enklare sökning. Lägg till de kolumner som 
innehåller värdefull information. 
 

  
 
Sjukfrånvarorapportering 
 
För att sjukfrånvarostatistiken skall fungera så krävs det att frånvaron lagts in i Entré via 
frånvaroregistreringen. Man hämtar in uppgifter för antingen ett helt 
bokföringsår eller per månad och resultatenhet. 
 

  
 
Sjukfrånvarorapporten visas på 5 sidor. Fördelad på män, kvinnor, ålder, medeltal anställda 
per arbetsplats och personalkategori samt frånvaro i intervall per resultatenhet. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Knapp för att ändra 
en frånvaro. 

Se frånvaro för 
personen. 

Hämta uppgifter från 
valt bokföringsår 
eller per månad och 
resultatenhet. 

Avstämningslista. 

Skapa rapport för 
sjukfrånvaro och 
medeltal anställda 
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