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1. Innledning
Det overordna målet for timeregistrering skal være at alle timer skal registreres på riktig avdeling og
til riktig tid.
OCS Self Service er et integrert system som går mot lønn, regnskap og personal. For å sikre at
opplysningene og samspillet mellom systemene skal fungere, må timeregistreringen være korrekt.

Timene bør registreres daglig i programmet OCS Self Service.
Hver mandag før klokken 09:00, bør alle ansatte ha registrert og godkjent timer for
foregående uke. Ved månedsslutt skal resterende timer/tillegg for inneværende måned være
registrert innen klokken 16:00, siste virkedag i måneden.
Innen kl. 13.00, hver mandag bør alle med godkjenningsansvar ha godkjent timene for sine
underordna, for foregående uke.
Ved månedsslutt, skal resterende timer for inneværende måned, være godkjent innen
klokken 14:00, første virkedag i måneden.
•
•

Alle som registrer timene sine selv, direkte i OCS SS, bør følge disse fristene.
For andre vil det bli kommunisert ut en absolutt frist, som skal overholdes.
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2. Pålogging til OCS Self Service
OCS Self Service er tilgjengelig på følgende lenke: https://ocs.srsn.no/
Du kommer da til et påloggingsvindu.
Hvis du er ny bruker av Self Service, skal du ha mottatt brukernavn og passord på e-post.
Hvis du vet din brukerid (den kan være ditt ansattnr), kan du også skrive inn brukerid og trykke
knappen Glemt passord for å få tilsendt nytt passord.
Hvis du har problemer med innloggingen, vennligst kontakt lønnsteamet på
Lonn.FMS.NO@sodexo.com eller ring 51 70 71 72 og velg 2 for lønn.
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3. Brukerprofil
Ved å holde musepekeren over brukernavnet ditt i øvre høyre hjørne, får du opp et menypunkt
«Profil».
Skift passord: Endre passord for innlogging til Self Service
App Password: Sette/endre passord for pålogging til app for reiseregning
App oppsett: Før du tar app for reiseregning i bruk første gang, må du først laste ned appen på din
mobiltelefon og så knytte appen til din brukerprofil. Dette gjøres enklest ved å trykke på knappen
'Read settings from QR kode' i appen, og lese denne QR koden på PC-skjermen. Husk å gi app tilgang
til kamera om spørsmålet kommer. Les mer om bruk av app her:
https://docs.mintragroup.com/display/OSS/Travel+Expense+Mobile+Application+-+User+manual
Skift språkkultur: I denne seksjonen kan du bytte mellom norsk eller engelsk oppsett for din profil i
Self Service. Du kan også endre e-postadresse på din bruker. Det er denne e-postadressen systemet
vil bruke for å sende f.eks varsel om reiseregninger som venter på godkjenning/er returnert fra
godkjenning, osv.
Set default dashboard: Dersom det er konfigurert dashboard til oppsett på forsiden i Self Service,
kan man her velge hvilket dashboard man vil bruke. Dette er per i dag ikke i bruk hos Sodexo.
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4. Oppgaveikon
Bjelleikonet ved siden av ditt brukernavn (i øvre høyre hjørne) vil indikere med en blå sirkel med et
tall i hvis du har oppgaver som venter på din behandling
. For ansatte uten lederansvar vil dette
f.eks kunne gjelde en reiseregning som du har startet, men ikke sendt til godkjenning, eller en
reiseregning som du har sendt til godkjenning, men som er returnert til deg pga feil. Trykk på ikonet
for å se og åpne oppgaver. For nærmere beskrivelse av oppgavebehandling, se kapittel 0.
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5. Kontaktliste
Kontaktlisten viser kontaktinformasjonen til dine kolleger. Du kan bruke søkefiltrene for å søke på
navn, avdeling, osv. Hvis du ønsker å søke på navn, anbefales det å legge til % foran og bak navnet.
Du kan da søke uten å skrive hele navnet. Eks: Hvis du ønsker å søke etter Petter, kan du da f.eks
skrive %Pett% og få frem alle personer med Pett som en del av navnet sitt.
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6. ESS – Employee Self Service
Under menypunktet ESS får du som ansatt innsyn i hva som er registrert på deg i personalsystemet.
Det er også under dette menypunktet du finner timeregistreringsskjemaet og reiseregningsskjemaet.

Personlige data
Under menypunktet Personlige data kan du se informasjon registrert på deg i personalsystemet.
De ulike fanene viser informasjon som f.eks persondata, kontaktdata, kompetanse, ansatthistorikk,
kredittkort og pass.

Gi beskjed til lønnsteamet(Lonn.FMS.NO@sodexo.com eller ring 51 70 71 72 og velg 2 for lønn) dersom du ser
informasjon som er feilaktig/utdatert.

Dagbalanse
Viser dagbalanse/feriebalanse og hvilke aktiviteter som har påvirket dette. Du kan også vise
dagbalanse tilbake i tid eller frem i tid ved å bruke datofeltet.

Fravær
Viser registrert fravær som sykdom, ferie osv.

Aktiviteter
Her får du oversikt over dine nåværende og historiske aktiviteter – arbeid, ferie osv.

CV
Viser hva som er registrert på din CV i systemet.

Egen kompetanse
Denne siden tilsvarer ESS – Personlige data, fane kompetanse.
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7. Timeregistrering og godkjenning

Registrering av timer
Registrering av en timer gjøres fra menypunktet ESS – Timereg.periode.
Alternativt, hvis du er leder og skal registrere timer på vegne av en medarbeider, går du til MSS –
Mine ansatte – Timereg.periode. Trykk på Pluss-tegnet til høyre på den blå linjen for å få opp
søkefelt, og søk opp den ansatte som du skal registrere reisen på vegne av. Når du har funnet rett
person, kan du begynne å registrere timer.
Når du har registrert timer for en gitt periode, trykker du på knappen
. Timene går da til
leder for godkjenning. Når leder har godkjent timene er de klar for overføring til lønn. Alle timer må
registreres og sendes til godkjenning, uavhengig om de skal lede til utbetaling eller ikke.
Du kan ikke endre på timer som er sendt til godkjenning, men du har mulighet til å legge til nye linjer
på timelisten. Disse må selvsagt også sendes til godkjenning.

Generere timer
Velg den perioden du ønsker å arbeide med. Som default er det inneværende uke som er valgt.
Dersom du ønsker å generere eller registrere timer utenfor denne perioden, må du først endre
perioden. Du kan enten hente opp nye datoer ved hjelp av kalenderikonet, eller du kan skrive inn
datoer direkte i feltene.

Ved å trykke på knappen
, vil systemet generere opp en timeliste for deg for den aktuelle
perioden. Dette baseres på hvilken aktivitet som er registrert på deg og hvilket oppsett som ligger på
deg i OCS HR. Den genererte timelisten kan du brukes som et utkast som du bearbeider slik at timene
blir riktig for deg for den gitte perioden.
I eksempelet nedenfor har vi en landansatt som har ferie 14.9. Systemet har derfor generert opp 7,5
timer mandag-torsdag med kompensasjonstypen «NORMAL L», mens fredagen har systemet
generert 7,5 timer FERIE i stedet for. Merk at hvilke kompensasjonstyper som genereres/er
tilgjengelige for deg avhenger av oppsettet på ditt ansattforhold.
Genereringsfunksjonen er kun ment som et hjelpemiddel til å føre timer. Evt. overtid, fleksitid og
annet som systemet ikke kan «vite», må korrigeres/legges til i timelisten før den sendes til
godkjenning.
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I bildet er det kun koden til kompensasjonstypen som viser. Hvis du holder musepekeren over
teksten, får de se hele navnet på kompensasjonstypen.

Det er mulig å legge til timer direkte i tabellen hvis den aktuelle kompensasjonstypen er en av
kolonnene. I eksempelet her har vi lagt til 3 timer «Overtid 50%». Lagre ved å trykke på diskettikonet
i øvre venstre hjørne i timetabellen.
Timene sendes først til godkjenning når du trykker på knappen «Godkjenn timer». Du kan gjerne
lagre timelisten, lukke den ned og åpne den opp neste dag og fortsette, før du sender til godkjenning.
Registrere ny timelinje
Hvis du skal registrere en kompensasjonstype som ikke allerede er generert, og som ikke ligger i en
av kolonnene i tabellen, bruker du seksjonen «Legg til/editer timelinje».

Her kan du registrere nye timelinjer. Under «Komp. type» velger du riktig kompensasjonstype i
nedtrekkslisten, og fyller inn antall timer.
I øvre høyre hjørne finner du dette symbolet:
som kan fylles ut for timelinjen etter behov.

. Ved å trykke på det får du utvidet til flere felter

Når du er ferdig å registrere informasjon for en timelinje, trykker du
da lagret.

. Timelinjen blir
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Kopiere periode
Denne knappen lar deg kopiere timelisten i perioden du har valgt i datofeltene til en ny periode. Ved
å trykke «kopier periode» blir du bedt om å fylle inn startdato for den nye perioden.

Registrer like dager
Dersom du f.eks skal registrere et tillegg for 5 dager på rad, kan du benytte knappen
. Du kan du legge inn timeantall, kompensasjonstype og prosjektjobb for den første
datoen, og deretter trykke Registrer like dager for å angi inntil hvilken dato dette skal registreres.

Huk av for «Bruk kalender» for at systemet skal «hoppe over» lørdager, søndager og bevegelige
helligdager.

Egengodkjenning av timer
Når du er klar til å sende timene videre til godkjenning, trykker du på

.

Timelinjene blir nå grå, som betyr at de nå er låst. Du kan altså ikke endre på en timelinje som er
sendt til godkjenning.
Status for timelinjene
Ved å klikke på knappen
får du opp oversikt over hver timelinjes status. Her vil det være
markert om timene er hhv. egengodkjent (Ans.godkj.), og Avdelingsgodkjent. Dette ser du ved om
kolonnen er blank eller fylt ut.
I eksempelet her er timene ansattgodkjent/egengodkjent, men ikke avdelingsgodkjent.
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Timesaldotabell
Timesaldotabellen oppsummerer timene dine for hhv denne periode (= periode valgt øverst i
timeregistreringsbildet) og hittil i år (= fra 1. januar til og med siste dag i denne periode).
Årsverk/kontrakt viser til forventet arbeidstid, mens arbeidet viser til faktisk arbeidstid. Overtid (og
timebank, hvis relevant) telles i egne saldoer. I tillegg viser ferieuttak og feriebalanse i denne
oversikten.

Oppsummeringstabell
Nederst i skjermbildet vil du få en oppsummering av timer ført i den angitte perioden.

Godkjenne timer for ledere
Godkjenningsflyten for timer i Sodexo er Ansatt – Avd.leder. Det betyr at timene må være godkjent i
disse to leddene før de er ferdige og kan overføres til lønn.
Ledere som er ansvarlige for en avdeling (ifølge avdelingsoppsettet i OCS HR), eller som har blitt gitt
adgang spesifikt til en avdeling eller en personellkategori, vil ha tilgang til å godkjenne timer for
ansatte i denne avdelingen/personellkategorien. Det er også mulig å gi ledere tilgang til
enkeltindivider.
Godkjenning av timer gjøres fra menypunktet «Godkjenn timer» i øvre venstre hjørne i Self Service.
Øverst i bildet har du en søkeseksjon for å finne timene som du skal godkjenne.
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•

Når du godkjenner timer som leder, skal godkjenningsrolle stå på «Avdelingsleder».

•

Periode er som standard inneværende måned, men du kan endre datoer manuelt om
ønskelig eller bla frem og tilbake mellom månedene vha. pilene

•

Søkefiltre kan brukes for å spisse søkeresultatet (flere søkefiltre tilgjengelig ved å trykke på
ikonet)

•

Avhukingsboks for “Alle tilgjengelige ansatte» må hukes av hvis du skal godkjenne timer for
personer der du ikke er definert som leder i systemet for dem, men der du har tilgang til dem
vha adgangskontroll.

•

“Sluttet” må hukes av hvis du skal godkjenne timer for personer som har sluttet i selskapet.

•

“En og en ansatt” kan kun brukes i «Timedetaljer» fanen
For å søke, klikk på «Hent ansatt/timer». Antall ansatte i søkeresultatet vil vise:

Du kan bla mellom alle ansatte i søkeresultatet ved å bruke de enkle pilene. Hvis du bruker
de doble pilene, vil systemet hoppe til neste ansatte med timer som venter på din
godkjenning (med andre ord vil det hoppe over alle ansatte du har tilgang til, som ikke har
noen timer som venter på din godkjenning)
Du kan veksle mellom å arbeide i de to ulike fanene: Tidsvisning og Timedetaljer.
Tidsvisning: For å godkjenne timer, trykk på knappen «Godkjenn periode». Hvis du endrer
på datofeltene, vil du bare godkjenne timer innenfor perioden du legger inn.

12

Timedetaljer: Her viser timelinjene linje for linje. Du må huke av hvilke timelinjer som skal
godkjennes. Hvis du skal godkjenne alle timelinjer i listen, kan du huke av i boksen på
overskriftslinjen, som vil markere alle timelinjer. Evt kan du så fjerne haken på
enkelttimelinjer deretter.
For å returnere en timelinje til den ansatte for korrigering, marker aktuell timelinje og trykk
«Fjern godkjenning».

Når du har godkjent timene, er de klare for overføring til lønn. Du kan sjekke at du har
godkjent timene for eksempel følgende steder:
Tidsvisning: Når du står på Godkjenningsrolle Avdelingsleder og timene er markert med
grønt, betyr det at de er ferdig godkjent for denne godkjenningsrollen.

Timedetaljer: Kolonnen Avd.godkj. er fylt ut med leders brukerid. (Merk her at timene kun
vil vise etter at de er godkjent hvis valgene «Godkjent» eller «Begge» er markert (altså ikke
«Ikke godkj.»
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8. Reiseregning/utgiftsrefusjon
Innledning
I denne seksjonen skal vi gå gjennom hvordan registrere en reiseregning. Vennligst merk at det er
noe ulikt oppsett for ulike grupper av ansatte i Sodexo. Det betyr at du kan ha litt andre valg i
registreringen enn det som fremkommer her, f.eks innhold i nedtrekkslistene og hvilke felt som er
tilgjengelige/deaktivert.

Mine utgifter
Under Mine utgifter finner du alle reiseregninger du tidligere har fylt ut, enten de bare er påbegynt
og lagret, venter på godkjenning, eller er ferdig godkjent.
Herfra kan du åpne reiseregningen (ved å klikke på reisenr) for å se på den eller viderebehandle den.
På høyre side har du tre ikoner:
Åpne reiseregning i pdf
Åpne reiseregning i pdf inkludert elektroniske vedlegg (kvitteringer)
Kopier reiseregning (bruk tidligere reiseregning som mal for ny reiseregning)

Ny reise/refusjon
Registrering av en ny reiseregning eller utgiftsrefusjon gjøres fra menypunktet ESS - Ny
utgift.
Alternativt, hvis du er leder og skal registrere reiseregning på vegne av en medarbeider, går
du til MSS – Mine ansatte – Utgifter. Trykk på Pluss-tegnet til høyre på den blå linjen for å få
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opp søkefelt, og søk opp den ansatte som du skal registrere reisen på vegne av. Når du har
funnet rett person, trykk så på knappen Ny utgift.

Du får da opp følgende bilde:

Reise velges for alle ordinære reiseregninger. Utlegg brukes hvis du har et utlegg som skal
refunderes som ikke er relatert til en reise. Kjørebok kan brukes for løpende registrering av
kilometergodtgjørelse for dem det er aktuelt for. Merk at avhengig av dine tilganger, er det
ikke sikkert du har alle valgene tilgjengelig.
I eksempelet videre benytter vi oss av reiseregningsvalget.
Når du klikker på valget Reiseregning, kommer du til et tomt reiseregningsskjema. Felt med
oransje ramme er obligatoriske felt og må fylles ut før du får lagret. Merk at det må fylles ut
minst 10 tegn i feltet Formål/arrangement.
Grå felt er felt som ikke er i bruk.
I eksempelet her har vi fylt ut utgiftstype og formål/arrangement. Vi er da klar for å «starte»
reiseregningen. Det gjør vi ved å trykke Lagre (la status stå på Startet, da den foreløpig kun
skal lagres og ikke sendes til godkjenning).

Vi får da opp en rekke nye seksjoner som kan fylles ut lenger ned i skjemaet.
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-

Vedlegg
Reiserute
Kjøregodtgjørelse
Utgift

Vedlegg
Det anbefales å laste opp vedlegg først.
Dette kan gjøres enten ved å trykke «Velg filer» og bruke browse-funksjonen, eller ved å
bruke «drag & drop» inn i det stiplede området.

Legg gjerne til en beskrivelse på hver kvittering. Når du har lagt inn alle kvitteringene trykker
du Last opp. Kvitteringene er da lagret på reiseregningen. Hvis du har lastet opp ved en feil,
kan du fjerne vedlegget igjen ved å trykke på søppelspannikonet.

Reiserute
Legg inn reiserute for reisen din ved å trykke på Ny reiserute.
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Når du har registrert reiserute, kan du enten gå tilbake til forsiden på reiseregningen ved å
trykke «Tilbake til reise», eller du kan følge «stien» videre til neste punkt: Kjøregodtgjørelse.

Kjøregodtgjørelse
Kjøregodtgjørelse legges inn hvis aktuelt. Satser er forhåndsdefinert og beløpet regnes ut
automatisk når du registrerer antall km.

Andre utlegg
Her registreres alle typer utlegg som bompenger, offentlig transport, taxi, fly, hotell, mat osv.
Merk at hvis du har et utlegg der kvitteringen er scannet/lastet opp for seg selv, kan du her
knytte vedlegget til utgiftsposten.
Hvis du har alle kvitteringene på en fil, er det ikke nødvendig å gjøre noen knytning til
vedlegg i dette bildet.
(Haken for «Dekket» brukes kun hvis du registrerer et utlegg som arbeidsgiver dekker, og
som du derfor ikke skal ha refundert.)
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Når du er ferdig å registrere utlegg, trykker du «Tilbake til utgift».

I bunnen av bildet får man oversikten over total reisekostnad, og hvor mye man skal ha
refundert.

Når reiseregningen er ferdig utfylt, endrer du status til «Send til godkjenning». Nøyaktig hva
dette valget heter vil avhenge av oppsettet på din bruker, men kan f.eks være «Send til
godkjenning (onshore) eller «Send til godkjenning (Offshore)».
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Reisen får da status «Venter på godkjenning (godkjenn reise)», og går til leder for
godkjenning. NB. Hvis du registrerer en reiseregning på vegne av en av dine ansatte, er det
mulig du også får reiseregningen til godkjenning (avhengig av oppsett).
Hvis du i stedet for å velge Send til godkjenning velger status Avbrutt, vil reiseregningen
kanselleres og avsluttes.
Hvis du ønsker å sjekke hvem som får reiseregningen til godkjenning, kan du etter å ha
sendt den sjekke dette. Gå da til bjelleikonet og klikk på overskriften «<nummer> oppgaver»

Gå til fanen Alle.
Her vil du se status samt hvem som skal godkjenne reiseregningen.

Registrere reiseregning/utgift med app for reiseregning
Reiseregning kan også registreres vha app. Appen er tilgjengelig for android/iPhone og lastes ned på
vanlig måte i app store/play store. Søk på OCS HR Expense for å finne appen. Etter at du har lastet
den ned, må den knyttes til din bruker til OCS Self Service. Dette gjøres enklest ved å trykke på
knappen 'Read settings from QR kode' i appen, og lese denne QR koden på PC-skjermen. Husk å gi
app tilgang til kamera om spørsmålet kommer. Les mer om bruk av app her:
https://docs.mintragroup.com/display/OSS/Travel+Expense+Mobile+Application+-+User+manual

Opprette ny reiseregning/utgift fra appen
Trykk på + ikonet øverst til høyre i appen for å opprette en ny reiseregning.

19

Følg valgene videre tilsvarende som i Self Service, og registrer dine utgifter. Bruk plusstegnet i øvre
høyre hjørne for å legge til nye elementer.
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«Utilknyttede» utlegg
Det er også mulig å registrere utlegg «utilknyttet» fra appen og så importere til reiseregningen når
man er innlogget i Self Service. (Mobilikon, se skjermbilde nedenfor)
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For å opprette et utlegg uten å gå «via» en reiseregning i denne omgang, trykk på knappen Nytt
utlegg fra startsiden i appen. (Allerede opprettede utilknyttede utlegg vil vise under menpunktet
«Utlegg».

Registrer utgift på samme måte. Ved lagring får du da spørsmål om du vil lagre utilknyttet eller legge
til reise.
Vi velger her «Lagre utilknyttet».
Når vi så logger inn i Self Service igjen, vil vi finne utlegget tilgjengelig for å importere til ønsket
reiseregning fra mobilikonet. Utlegget vil kun komme opp hvis det er gyldig for
reisetypen/utgiftstypen du er inne på.
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For ledere: Godkjenne reiseregninger
Når noen sender inn en reiseregning som du skal godkjenne, vil du få en e-post varsling om dette.
Reiseregninger som venter på din godkjenning, vil være tilgjengelig fra bjelleikonet
i øvre høyre
hjørne i Self Service. Tallet i blått indikerer hvor mange oppgaver som venter på din godkjenning. Når
du trykker på bjelleikonet, får du opp en liste over oppgavene. Merk at hvis du har påbegynt en
reiseregning selv, men ikke sendt den til godkjenning enda, vil den også være tilgjengelig her (status
Startet). Det samme gjelder hvis den har blitt returnert til deg pga feil.
Du kan klikke på den oppgaven som skal behandles for å åpne reiseregningen for godkjenning.

Hvis du har mange oppgaver som venter på din godkjenning, kan det være mer oversiktlig å trykke på
lenken øverst («3 Oppgaver» i eksempelet her) for å komme til en mer detaljert oversikt med
søkefilter.
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For å åpne oppgaven herfra, trykk på blyantikonet.
Hvis du trykker på ikonet med en halvsirkel vil du kunne se oppgavehistorikken til reiseregningen, dvs
de ulike stegene oppgaven har vært gjennom, hvem som har godkjent og hvilken dato.
Når du åpner reiseregningen, vil du se at du har mulighet for å editere noen av feltene i seksjonen
«Utgiftsinformasjon», slik som Avdeling, Prosjekt/Jobb osv. Du kan også åpne opplastede vedlegg og
evt laste opp flere vedlegg. Selve utleggene har du ikke mulighet til å editere.
Når du har kontrollert reiseregningen, går du ned til nederste seksjon: Lagre/Godkjenn utgift. I
nedtrekkslisten for «Skift status til» kan du da enten velge å godkjenne reiseregningen, eller
returnere den hvis noe er feil. Hvis du velger å returnere, kan det være hensiktsmessig å legge til en
kommentar i feltet Status kommentar så den ansatte får vite hva som er problemet. Den ansatte vil
da motta en mailvarsling om at en reise er returnert fra godkjenning, og kan da korrigere
reiseregningen og sende inn på nytt.

NB Hvis du som leder registrerer reiseregningen på vegne av din ansatt, vil du ha to «hatter». Du vil
da først registrere reiseregningen og sende til godkjenning. Deretter vil du (normalt) også være
godkjenner for reiseregningen. Du må med andre ord godkjenne den i to ledd; både som «ansatt» og
som leder. Hvis reiseregningen blir returnert fra godkjenning, vil det også være du som leder som
mottar denne, så lenge det er du som har opprettet reiseregningen.
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Etter at en reiseregning er godkjent på ansattnivå og ledernivå, vil den gå videre til godkjenning av
lønn, som er det endelige godkjenningsleddet før overføring til lønn.
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