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DIGITALISER FERIE 

& OVERFØRSEL AF FERIE

2BM har med stor succes gennemført et projekt i 

samarbejde med Banedanmark, hvor vi har digi-

taliseret ferie, andet fravær og overførsel af ferie. 

Derfor har 2BM nu mulighed for at give fl ere virk-

somheder mulighed for at digitalisere medarbejders 

fravær i henhold til den nye ferielov 2020. Løsningen 

vil nemt kunne implementeres i jeres SAP og eventu-

elt skræddersyes efter yderligere behov. Løsningen 

kan også benyttes i ferielovens overgangsperioden.

a  member of 



MEDARBEJDERS FERIE.
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ANSØG OM ENDNU IKKE OPTJENT FERIE 
En medarbejder kan søge om fremdig optjent ferie, selvom medarbejderen 

ikke har optjent ferien på ansøgningstidspunktet. Eksempelvis har 

medarbejderen optjent 2,08 dage den 01.10.2020, og vil gerne ansøge om 6 

dages ferie i december. Dette kan medarbejderen gøre, fordi medarbejderen 

vil have optjent 6,24 dage, når ferien afholdelses. Medarbejderen vil ikke 

kunne sende anmodningen, hvis medarbejderen ikke vil have optjent nok 

ferie på afholdningstidspunktet.

MEDARBEJDERS OVERBLIK OVER FREMTIDIG OPTJENT FERIE
Eksemplet på side 4 viser, at en medarbejder optjener 2.08 dages ferie 

pr. kalendermåned. Ved nemt at ændre skæringsdatoen til en fremtidig 

dato vil kvoterne (medarbejders fraværs saldi) opdateres i henhold til 

den valgte dato, og kvoten ”Ferie med løn” vil vise hvor mange feriedage 

medarbejderen har til rådighed på den valgte dato.

2BM’s app til den nye ferielov giver medarbejdere mulighed for at ansøge 

om -og få overblik over - fremtid optjent ferie. 



Skæringsdato den 14. februar 2022 har medarbejderen i kvoten “Ferie med løn” 10,4 dage til rådighed.

Skæringsdato ændres til den 2. marts 2022 og nu har medarbejderen i kvoten “Ferie med løn” 12,48 dage til rådighed.
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OVERFØRSEL AF FERIE.

Medarbejderens app hvor overførsel/udbetaling af ferie er valgt
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OVERFØRSEL AF FERIE
Medarbejderen har mulighed for at søge om overførsel og udbetaling af 

overskydende ferie. Her kan medarbejderen for hver kvote se antallet af 

dage der er til rådighed. Medarbejderen vil have mulighed for at ansøge om 

overførsel eller udbetaling af de enkelte kvoter. Nedenunder kvoteoversigten 

fi ndes en liste med medarbejderens anmodinger. Her kan medarbejderen 

se status over de enkelte anmodninger, der via et workfl ow er sendt til 

medarbejderens leder (se side 7).
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OPRETTELSE AF ANMODNING OM OVERFØRSEL/UDBETALING
Ved oprettelse af anmodning skal medarbejderen vælge anmodningstype: 

“overførsel” eller “udbetaling”.  Herefter vælge kvote: “Overførsel af 

feriedage med løn”, “Overførsel af feriedage uden løn” og “Feriefridage“.  

Dernæst antal dage og et tekstfelt omkring øvrige aftaler.

Til sidst kan medarbejder tilføje en besked til sin leder.

Medarbejders oprettelse af anmoding om overførsel af ferie
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BRUGERVENLIGHED.
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LEDERENS GODKENDELSE AF FRAVÆR
Lederen  gør brug af et workfl ow til at godkende fravær, der kan åbnes 

i Fiori standard applikation: Approve Leave Requests. Her vil lederen 

kunne se: medarbejderens kalender, teamkalender, medarbejders kvoter 

og medarbejders fraværsanmodninger.

Standard app: Approve Leave Requests

LEDERENS GODKENDELSE AF FERIE OVERFØRSEL/UDBETALING
2BM har udvikelt et custom workfl ow til at godkende ferie overførsel/

udbetaling. Dette kan åbnes i en Fiori standard applikation.
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MEDARBEJDER
2BM har udviklet en brugerdefi neret Fiori SAPUI5 applikation, som kan 

tilgås i Fiori Launchpad. Her kan medarbejderen både ansøge om fravær og 

overførsel af ferie.

Medarbejderens applikation



OPNÅ MERE & FOKUSERET TID.
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En leder har mange andre opgaver end at godkende anmodninger om ferie, 

andet fravær og overførsel af ferie.  2BM’s app til den nye ferielov sam-

ler alle tingene, så informationen ikke blot videregives mundtligt eller på 

e-mails mellem leder og medarbejder, men lagres et samlet sted.

For lederen

Ved at benytte 2BM App til den nye ferielov kan lederen føle sig tryg 

ved kun at skulle godkende anmodninger, der stemmer overens med 

medarbejderens kvote. Nu  skal lederen ikke først modtage en e-mail 

med en anmodning og dernæst kigge i medarbejderens kvoter, hvorvidt 

medarbejderen har anmodet fravær til rådighed. Samtidigt skal lederen 

ikke afbrydes i sit daglige arbejde.

For medarbejderen

Ved at benytte 2BM App til den nye ferielov kan medarbejderen føle 

sig tryg ved kun at ansøge om fravær, overførelse og -udbetaling der 

stemmer overens med medarbejderens kvoter. 

 

HVAD LØSER 2BM’S APP?
Løsningen giver tryghed og arbejdsro for både ledere og medarbejdere.
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OPSUMMERING.

2BM App til den nye ferielov giver mulighed for ansøgning om fremtidig optjent 

ferie. Derudover vil de lette dine ledere og medarbejderes håndtering af fravær og 

overførsel/udbetaling af ferie og skabe bedre overblik.

2BM APP.
ANSØG OM 

FREMTIDIG FERIE

OVERBLIK

Kvoteoversigt, fraværsanmodninger, 
fraværsoversigt & anmodniner til 
overførsel/udbetaling af fravær.

DATA

Samlet et sted

ANSØG OM

IKKE OPTJENT FERIE



OM 2BM. 
2BM er et førende SAP konsulent- og softwareudviklingsfi rma, der 

bringer morgendagens teknologi ind i dagens forretningspraksis. I 2000 

blev virksomheden grundlagt med det formål at støtte fremadrettet og 

kvalitetsbevidste virksomheder og organisationer, primært med mobile 

Enterprise-løsninger. Siden da er virksomheden vokset fra at være en 

af   Danmarks og Nordens førende specialfi rmaer til at være en strategisk 

komplet udbyder, der leverer optimeret forretningsværdi på tværs af 

teknologier, platforme og produkter.

lbd@2bm.com+45 35 55 55 75 www.2bm.dk


