
OPPGAVE  KOMMENTAR UTFØRT 

Registrer ny ansatt WebTemp: 
Kjør import. Sjekk arkfanen logg for eventuelle feil 

 

Proresult: 
Ansatte overføres hver time 

 

Duett: 
«Ny ansatt» - manuell registrering 

 

Gå til «Ansatte» 
Sjekk om alle nødvendige 
opplysninger er fylt ut  

Ved å klikke på kolonneoverskrifter kan du 
gruppere, få tomme rader øverst.  
Ansatte må kobles til en ansattgruppe (hvis mange 
ansatte) 
Postnummer må alltid være utfylt 

 

Opprett arbeidsforhold    

Hent skattekort Husk å kontrollere: 
- Trekkode 
- Trekkperiode  
- Skatte og avgiftsregel  

 

Registrer Fast lønn og trekk   

Registrere timer WebTemp: 
Kjør import. Sjekk arkfanen logg for eventuelle feil. 
Etter import er timer synlig under «Kontroll av 
timer per ansatt» og «Timestatistikk» 

 

Proresult: 
Timer overføres til Duett hver time og blir synlig 
under «Kontroll av timer per ansatt» og 
«Timestatistikk» 

 

Duett app: 
Timer overføres til Duett ved registrering i app og 
kan kontrolleres og godkjennes under «Kontroll av 
timer per ansatt». Tilgjengelig i «Timestatistikk» 

 

Manuell registrering av timer: 
Registrer timer under «Kontroll av timer per 
ansatt» 
Sett filter på ansatte  
Velg «Legg til ny timepost»  
Lønnslinjer må registreres mot en kunde (intern, for 
eksempel 19999 hvis fakturering skjer i WebTemp) 
Lønnsarter som benyttes må ha innstillingen «Ja» 
brukes i timeregistrering. Ved registrering av pris, 
vil satsen kopieres til timelønn 
Varetypen som benyttes må være en timevare 
Lønnsstatus må være Godkjent (du kan godkjenne 
pr. ansatt).  

 

Opprett Ny lønnskjøring Sett innstillinger og velg ansattgruppe (unngå for 
mange i hver lønnskjøring). Du kan velge flere 
ansattgrupper i en lønnskjøring 

 

Hvis du har manuelle registreringer, kan du først 
opprett lønnskjøring for ønsket gruppe uten å ta 
med timer.  

- Foreta manuell registrering 

 



- Gå til knappen for Innstillinger (øverst til 
venstre i lønnskjøring) og oppdater 
lønnskjøring med timer 

 Klikk på «Vis oversikt over lønnskjøring» og foreta 
ev. kontroll  

 

Godkjenn Lønnskjøring  
Kontroller at alle timer er 
overført til lønnskjøring 

Når timer hentes inn i lønnskjøring endres status til 
Overført. Når du er ferdig med periodens 
lønnskjøringer skal det ikke ligge timer for aktuell 
periode med status Godkjent. Bruk filter for å sette 
utvalg 

 

Attestasjon og utbetaling av lønn «Godkjenn og legg til betaling» 
Gå til arkfane «Godkjenn utbetalinger» 
«Start godkjenning» 
Du kobler opp med bankID og lønn sendes til 
betaling 

 

A-melding A-melding kan i de fleste tilfeller sendes automatisk 
ved godkjenning av lønnskjøring.  

 

Ved manuell sending av a-melding:  
Velg «Ny a-melding»  
«Opprett ny a-melding» (øverst til høyre)  
Velg aktuell lønnskjøring od «Send» (øverst til 
høyre) 

 

Sjekk status på a-melding. Retur leses inn 
automatisk, men det kan være noe ventetid. Du 
kan forsøke å hente retur: 

- Velg aktuell a-melding  
- Hent kvittering fra Altinn (øverst til høyre) 

 

 


