%-vise fraværsrapporter i OPUS.
Her er der mulighed for at se %-vis sygefravær for fastansatte.
Rapporten viser %-vis sygefravær kvartals- og månedsvis, samt for en samlet periode.
Rapporten bruges, når fraværet skal sammenlignes med referencetallet. For at tallene er sammenlignelige,
skal udtræksperioden defineres til 12 måneder i den ”variable skærm”.
På side 4. får du vejledning i det %-vise fravær korrigeret efter medarbejdernummer.
Rapporten fremkommer på følgende måde:

Rapporten findes under fanen
Mit Personale og Ledelsesinformation og rapporter

Klik herefter på Fraværsrapporter - Brønderslev

Vælg herefter på %-vis fravær

Definer den periode der skal
trækkes sygefravær for.
Vælg 12 mdr. tilbage og klik OK

Herefter får I en rapport, der viser
det %-vise fravær pr. kvartal og et
samlet tal for hvert kalenderårene
(indenfor den valgte periode)

Hvis du trykker på pilen i overskriften i hvert kvartal,
folder kolonnen sig ud, og du kan nu se hver måned.
Hvis der er en måned, der ikke vises, betyder det, at
der ikke har været sygefravær i denne periode.
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Hvis du ønsker at se et samlet tal for den periode
du har defineret og på tværs af kalenderårene:
 Højre klik på den organisatoriske enhed.
Dette tal bruges, hvis du vil sammenligne med referencetallet.

Når du har højre klikket på den organisatoriske enhed:
 kør musen ned på ”Gå til”, og
 vælg ”Total for perioden”.
Du kommer nu over en ny rapport.

Den nye rapport viser en samlet sygefraværsprocent for den valgte periode – i dette tilfælde 12 mdr. tilbage. Kan sammenlignes med referencetallet.
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%-vis fraværsrapport korrigeret efter medarbejdernummer
Funktionen kan anvendes til at korrigere fraværsrapporten for medarbejdere med højt fravær (eks. langtidssyge) fra afdelingens samlede sygefravær.

Start ved det kvartalsvise sygefravær (ud fra valg periode) for organisationen.
Tryk på pilen og fold organisationen ud og find din afdeling.

Når du har fundet din afdeling, hjøreklikker du på navnet, vælg Filter  Fasthold filterværdi på akse.

Nu ser du sygefraværet for din afdeling ud fra valgte
periode.
Vælg MA-nr i venstre kolonne og træk over til højre for
Organisatorisk enhed.
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Du kan nu se sygefraværet på samtlige medarbejdere.
Højreklik ved en af medarbejderne  Vælg Filter 
Vælg Selekter filterværdi

Hvis du vil korrigere fraværsrapporten ift. specifikke medarbejdere,
kan du sætte flueben i
Vælg alle og fjern
den/de pågældende fra
listen du ikke ønsker at
inkludere i rapporten.
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Fravælg de medarbejdere, du ikke ønsker at se sygefraværet for.
De medarbejdere,
der ikke er markeret,
kommer ikke med i
statistikken.
Klik Opret  Ok

Du kan herefter se, at den/de fravalgte medarbejdere er
fjernet fra det samlede sygefravær.

Træk kolonnen med MA-nr. væk fra rapporten. Herefter kommer det korrigerede sygefravær for afdelingen frem.
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Se total for perioden ved at højreklikke på afdelingen  Gå til 
Total for perioden.
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