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Agenda

● Status på overgangen til mit.dk

● mitBasic
○ mitBasic og Visma Løn

○ mitBasic og Visma HR/My Visma

● Decentrale filer og kunder med integration 

● Timeline

● Nyttige links



Status mit.dk
● Overgangen til mit.dk rykkes til 

2. - 3. juli 2022
○ Vi har fokus på brugeroplevelsen og vil gerne 

optimere yderligere

○ Stor interesse for eget logo, og I kan stadig nå det. 
Deadline 17. juni. Find vejledningen her. 

Bemærk - der kommer kun logo på lønsedler i mit.dk og ikke 
lønsedler leveret i e-Boks, medmindre det er tilkøbt særskilt.

https://www.vismaenterprise.dk/Files/Images/visma-enterprise/mitdk/visma-enterprise-mitdk-Vejled-SenderID-logo-1905.pdf


MitBasic - åbner sommeren 2022
★ Benyttes til medarbejdere der ikke har adgang til mit.dk eller af anden årsag 

ikke ønsker at benytte mit.dk

★ Nøglen er brugerens e-mailadresse. Benyt derfor en privat mail og IKKE 
arbejdsmail i tilfælde af jobskifte.

★ Medarbejdere der i dag har ‘Nej til e-Boks’ får automatisk  ‘Nej til mit.dk’. Disse 
medarbejdere skal oprette mitBasic.

★ Findes på www.mit.dk/mitbasic

★ Vejledning for medarbejdere finder du her

http://www.mit.dk/mitbasic
https://www.vismaenterprise.dk/mitdk#16905


mitBasic og Visma løn

★ Feltet e-Boks ændrer navn til ”mit.dk”

★ Drop down vil stadig  være ”Ja”/”Nej”

★ ”Ja” er default værdi og vælges, når lønseddel skal leveres i mit.dk

★ ”Nej” betyder at medarbejderen modtager sin lønseddel i mitBasic. Det kræver en privat 

mailadresse i feltet E-mail. Der tjekkes på at feltet indeholder @.



mitBasic og Visma HR/My Visma

★ Feltet ‘Lønseddel til eBoks’ omdøbes til 

‘Lønseddel til        mit.dk          mitBasic’

★ Nej = lønseddel i mitBasic

★ Kun administrator kan rette værdien

★ Valg af mitBasic kræver en mailadresse i feltet 

for privat e-mail - der tjekkes på at feltet 

indeholder @. 



● Feltet ‘E-boks’ på medarbejder stamoplysninger skifter navn til ‘mit.dk’

● Logikken i feltet er den samme; ‘JA’ = mit.dk ‘NEJ’ = mitBasic

● Feltet e-mail på medarbejder valideres. Hvis ‘NEJ’ i mit.dk = e-mail feltet skal 
indeholde @. Feltet kan ikke være tomt.

OBS! Valideringen tjekker om du anvender Visma HR eller ej
1. Anvender du KUN Visma Løn  validerer vi på E-MAIL feltet
2. Anvender du BÅDE Visma Løn & Visma HR validerer vi på E-MAIL2 feltet (privat e-mail i Visma HR). 

● Nærmere information om mit.dk og decentral registrering

Decentrale filer og kunder med integration 

https://community.visma.com/t5/Nyheder-i-Visma-Lon/mit-dk-og-decentral-registrering-det-skal-I-huske/ba-p/492834


Timeline
2.-3. juli

Overgang til 
mit.dk for 
alle kunder 

mitBasic åbner 
for oprettelse

Sommer 2022

7. juni

Vismas mit.dk 
telefonsupport 

åbner dagligt 9-12
(tlf. 88 97 98 00)

17. juni
Deadline for 

logo og 
senderID



★ FAQ om mit.dk

★ Vejledning til mitBasic

★ Tilmelding til mitBasic

★ Bestilling af logo og SenderID

★ Informationsmateriale til medarbejdere

★ Evt. tilkøb af e-Boks

Nyttige links

https://www.vismaenterprise.dk/mitdk#16624
https://www.vismaenterprise.dk/mitdk#16905
https://mit.dk/mitbasic
https://www.vismaenterprise.dk/Files/Images/visma-enterprise/mitdk/visma-enterprise-mitdk-Vejled-SenderID-logo-1905.pdf
https://www.vismaenterprise.dk/mitdk#16772
https://www.vismaenterprise.dk/mitdk#16628

