
Registrere ansatte i Webtemp 
En ansatt kan arbeide i flere lag, men skal bare registreres en gang i systemet. Blant annet 

for at den ansatte skal få en fullstendig oversikt over sine arbeidsforhold og timelister i 

kandidatportalen er det viktig at denne bare blir registrert en gang. Vi anbefaler derfor på 

det sterkeste at det søkes opp om den ansatte eksisterer fra før ved å søke (F9) med 

personnummeret. Dersom den ansatte allerede er opprettet vil man da få frem informasjon 

om dette og det må tas kontakt med NLT for å få tilgang til kandidaten. 

Opprette ansatte 
En ansatt kan opprettes enten med å legge inn alle data manuelt, eller ved å søke frem den 

ansatte via gule sider og få ferdigutfylt en del opplysninger. 

Velg Kandidater -> Ny kandidat eller Kandidater -> Ny kandidat via gulesider fra 

menylinjen. 

Feltbeskrivelse 
Her vil vi gå igjennom de viktigste feltene i registreringsvinduet til den ansatte. Felt som må 

utfylles er skrevet med rød tekst i uthevet kursiv. Felt som bør utfylles er med uthevet tekst, 

ellers i kursiv. 

Hurtigregistrering 
Når en ny ansatt blir registrert så vil feltene som er nødt til å fylles ut ligge her. 

Fornavn - Ansatte sitt fornavn. 

Etternavn - Ansatte sitt etternavn. 

Status - Nye ansatte registreres som «Aktiv med lønnstakernummer» når de skal få lønn 

første gang. Dersom en ansatt har vært uten oppdrag en periode settes Status automatisk til 

«Sluttet tidligere aktiv». En ansatt som har fast månedslønn som ikke skal belastes kunde 

settes med Status «Aktiv - mottar fast lønn» eller «Aktiv - mottar fast grunnlønn». I det siste 

tilfellet så vil alle tillegg som er definert i oppdraget (kjøring, overtid med mer) bli overført til 

lønn. For å slette en ansatt settes Status til «Avslutt og SLETT PERMANENT». 

Personalkonsulent - Den i laget som har ansvar for den ansatte. 

Navn og personalia 
Eventuelle ekstra personopplysninger kan registreres her etter behov. 

Fødselsdato, Sivilstatus, Nasjonalitet, Språk, Kjønn og Pårørende. 

Diverse 
Her kan diverse tilknyttinger som gjelder den ansatte legges inn. 

Gruppetilhørighet - Det er mulig å kategorisere ansatte i ulike grupper. Dette for lettere å 

kunne søke frem og behandle grupper av ansatte. Det er forhåndsdefinert noen grupper, 

men egne grupper kan opprettes ved å gå til Annet -> Grupperedigering -> Opprett ny 

gruppe på menylinjen. 

Søkbare stillingstyper - Hvilke stillinger skal den ansatte bli foreslått til ved søk. 



Minimum lønn - Minstelønn den ansatte skal ha i oppdrag. 

Lønn per - Normal lønnsperiode for den ansatte. 

Oppsigelsestid - Eventuell lengde på oppsigelse. 

Tilgjengelig fra - Eventuell dato for når den ansatte er tilgjengelig. 

Politiattest sjekket - Eventuell dato for siste politiattest. 

Utløpsdato vaskekort - Eventuell utløpsdato for HMS-kort innen renhold. 

Utløpsdato byggekort - Eventuell utløpsdato for HMS-kort innen bygg. 

Avtale 
Avtale - Den avtalen som Webtemp foreslår som standard når den ansatte blir lagt inn i et 

nytt oppdrag. 

Standardforslag stillingstype - Den stillingstypen Webtemp skal foreslå når den ansatte blir 

lagt inn i et nytt oppdrag. 

Avtale-tillegg - Eventuelle Tillegg som blir foreslått i forbindelse med Avtale som er satt som 

standard. 

Geografi jobbønske 
Her kan du avgrense de geografiske ønskene til en ansatte til fylker eller kommuner. 

Telefon og internett 
Her legges inn ulike telefonnummer, e-postadresse og sosiale medier. Det er og mulighet for 

å tilbakestille passord til kandidatportal om det er behov for det. 

Ikke e-timelister - Sett inn Nei i dette feltet om den ansatte ikke skal få fylle ut elektroniske 

timelister. 

Adresse 
Adresse til den ansatte. 

Skatt/lønn 
Skattekortopplysninger blir ikke importert fra Webtemp til lønnsprogram, da dette styres fra 

lønn. 

Arbeidsavtale okdato - Eventuell dato for når arbeidsavtale er på plass. 

Arbeidstillatelse utløpsdato - Mulighet for å legge inn dato for når arbeidstillatelse går ut. 

Personnummer - Må legges inn for å kunne føre lønn på den ansatte. Dette feltet brukes 

også som kontroll for å sjekke om den ansatte er registrert tidligere i databasen, og det 

anbefales på det sterkeste å registrere personnummer samtidig som den ansatte blir 

registrert første gang. 

Bankkonto - Konto for utbetaling av lønn. 

Utbetal negativ lønn - Webtemp overfører ikke i utgangspunktet negativ lønn. Dersom det 

skal gjøres en lønnsperiode settes Ja inn her. Valget vil nullstilles etter endt lønnsperiode og 

må settes for hver gang det er aktuelt. 

Dele informasjon om medarbeideren med 
Velg avdeling å dele med - Dersom andre lag ansetter samme ansatt så tildeles tilgang her. 


