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Visning af erindringer 
 
I ScanPas har du mulighed for at se følgende erindringer: 
 

• Fratrædelser inden for de kommende 6 måneder 
• Jubilæer inden for de kommende 2 måneder 
• Fødselsdage (30, 40, 50, 60, 65 og 70 år) inden for de kommende 12 måneder 
• Udløb af orlovsperiode inden for de kommende 4 måneder 
• Ændring af arbejdstid i op- eller nedadgående retning inden for de kommende 2 måneder 
• Udløb af orlovsperiode ved ansættelse i anden stilling inden for de kommende 2 måneder 
• Overgang fra time til månedsløns ansættelse inden for den kommende måned  
• Udløb af opholds- og arbejdstilladelse inden for de kommende 3 måneder 

 
 
Når du skal se hvilke erindringer, der er aktuelle, skal du 
 

 
 
vælge modulet Kørsler 
vælge menuen Erindringer 
vælge skærmbilledet Antal erindringer 
 

 
 

 
 
Skærmbilledet viser en oversigt over de 
erindringer, der er aktuelle for det pågældende 
tjenestested.  
 
Dvs. hvis en afdeling/et institut ikke har 
erindringer inden for de angivne tidsfrister for 
visning af de forskellige erindringer, så vil 
erindringen ikke blive vist. 
 
Hvis man ønsker at se, hvilke medarbejdere, 
der knyttet til erindringerne, placerer man 
markøren ved den erindring man ønsker at se 
og trykker derefter på genvejsknappen Vis 
erindring. 
 
Se eksempel på visning af erindring på næste 
side 
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 Eksempel - erindringen "Kommende fratrædelser" 
 

 
Skærmbilledet viser de 
personer der fratræder inden 
for de næste 6 måneder. 
 
Skærmbilledet indeholder : 
 
Fratrædelsesdato 
Cpr-nr.  
Stillingsbetegnelse 
Fornavn 
Efternavn 
Sagsbehandlet? 
 
Det er ikke muligt at 
redigere i de ovennævnte 
felter. 

 
Feltet "Sagsbehandlet?" er et felt, som Personaleafdelingen bruger ifm. sagsbehandling af fratrædelse eller 
forlængelse af den enkelte medarbejder. Selv om afdelingen/instituttet har sendt forlængelsen eller 
fratrædelsen til Personaleafdelingen i god tid, vil personen først forsvinde fra erindringslisten i det øjeblik, 
hvor Personaleafdelingen har markeret, at sagsbehandlingen er foretaget. 
 
 
 
 
Udskrift af erindringer 
 
Når du skal udskrive en oversigt over en erindring, skal du 

 
 
 
vælge modulet Kørsler 
vælge menuen Udskrifter 
vælge én af de viste udskriftmuligheder 
 
Når du har valgt én af udskriftsmulighederne 
får du at rapport xxx_U dannes:  
 

 
 
Tryk OK. Herefter danner ScanPas 
automatisk en PDF-udskrift. 
 
Se eksempel på udskrift på næste side 
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Eksempel - udskriften "Kommende fratrædelser" 
 
 

Udskriften viser de personer der 
fratræder inden for de næste 6 
måneder. 

 
Udskriften indeholder : 

 
Fratrædelsesdato 
Cpr-nr.  
Stillingsbetegnelse 
Navn 
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