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Har du brug for hjælp? 
Brugeroprettelse, tekniske problemer, generel brug af Workzone mv. kontakt ESDH-sekretariatet,  

tlf. 9940 9480 se også på hjemmesiden: www.WorkZone.aau.dk  (her finder du også relevante vejledninger 

til WorkZone generelt) 

Oplæring vedr. personalesager i WorkZone kontakt Lotte U. Frost, HR-afd. tlf. 9940 9570 eller Kristina 

Engagard, HR-afd. Tlf. 9940 9583 

  

 

 

  

http://www.workzone.aau.dk/
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Inden du går i gang 

 
For at kunne arbejde med personalesager, skal man have personaleindblik – har du det? Hvis ikke, skal du 

udfylde oprettelsesformularen: Formular til indbliksdeling og sende den til ESDH sekretariatet.  

Du får adgang til WorkZone via oversigten over administrative systemer: http://adm.aau.dk/vue - vælg 

”KMD WorkZone”. 

Læs først afsnittet ”generelt om personalesager”.  

Søg efter en medarbejder (AAU personale med CPR) 
 

For at få alle resultater frem – skal du altid søge på AAU personale med CPR, da alle oprettede 

personalesager er tilknyttet denne.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åbn WorkZone 

 Klik på knappen ” Ny Søgning”  

 Vælg ”Kontakt”. 

 

 

I feltet ”fritekst” kan du nu fremsøge på cpr-nr., 

navn eller adresse: (benyt så vidt muligt den 

ansattes cpr. - det letter din søgning) 

 I Type vælges AAU personale med CPR 

 I fritekstfelt skriv cpr-nr: xxxxxx-xxxx 

eller xxxxxxxxxx, har man kun en del at 

cpr-nr. Kan man skrive xxxxxx* - tryk 

på ctrl-enter eller klik på Søg - og så 

kommer de personer frem, der har den 

fødselsdato. 

 Søg med navnet: skriv i fritekstfelt 

^*navnet*,  - tryk på ctrl-enter klik på 

søg - så kommer alle personer op, der 

hedder det navn du har søgt på 

 Søg via adressen: – skriv i fritekstfelt 

^*vejnavn* - tryk på ctrl-enter klik på 

søg - og så kommer alle medarbejdere 

frem der har adresse på det vejnavn du 

har søgt på. 

 

 

 

https://www.workzone.aau.dk/digitalAssets/131/131364_oprettelse-af-indblik--formular-.docx
http://adm.aau.dk/vue
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Du vil nu se resultatet af din søgning: 

 

Der er ingen resultat af din søgning 

Er der ingen kontakt der matcher din søgning, 

vil der midt på siden stå ”Listen er tom” 

Du skal derfor oprette medarbejderen førend 

du kan oprette en personalesag. Gå til afsnit 

”Opret AAU personale med CPR” og derefter 

”Opret personalesag”.  

 

Der er et søgningsresultat 

Resultatet af din medarbejdersøgning 

fremkommer på de/den midt på siden. 

dobbeltklik på den medarbejder type ”AAU 

personale med CPR” du har brug for. Der vises 

herefter en liste over Sagshenvisninger på den 

pågældende. (Tjek at du står på fanebladet 

Sagshenvisninger – ellers kan du tro, at der 

ingen sager er tilknyttet)  

Du skal nu forholde dig til, om der skal oprettes 

en ny personalesag, eller om der er en af de 

eksisterende personalesager, der skal bruges – 

se afsnittet ”Hvor mange personalesager på én 

medarbejder?”  
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Opret AAU personale med CPR 

Når det er konstateret, at den person man søger ikke allerede er oprettet, skal du oprette medarbejderen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klik på Kontakt ”manden” (se blå 

firkant) 

Du skal nu udfylde felterne: 

 Type – vælg AAU personale med CPR 

 I det efterfølgende røde felt ”ID” 

skrives medarbejderen Cpr.nr. i 

formatet xxxxxx-xxxx 

 Navn 1 – Skriv fornavn og evt. 

mellemnavn 

 Navn 2 – Skriv efternavn 

 Adresse 1 – Skriv vejnavn, husnummer, 

etage m.m. 

 Postnummer – Skriv postnr.(by dukker 

automatisk op) 

 Klik på ”Gem” eller brug genvejen 

CTRL+S 

Husk der skal ikke indblik på kontakter! 

Din medarbejder er nu oprettet, og du 

kan oprette en personalesag.  
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Oprettelse af personalesag 
Inden du opretter en ny personalesag – læs afsnittet ”Hvor mange personalesager på én medarbejder?” – 

og har du tjekket at der er oprettet en AAU personale med CPR du kan tilknytte personalesagen til? 

Opret personalesag: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 klik på Sag  

 vælg personalesag. 

 

Der er 4 felter der skal udfyldes: 

(Sagsgruppe – Part – Titel – Læseadgang 

(det gamle indblik)) 

 

 Titel skriv f.eks. – ”Cpr-nr, ans. 

stillingsbetegnelsen, 

tiltrædelsesdato eller perioden”  

(se evt. listen over sags- og 

dokumenttitler)  

 

 Gruppe – tast 221 og der kommer 

automatisk tekst frem – 221, 

Personalesager AAU. Vælg den. 

(Vigtigt at du husker at bruge 221, 

ellers er sagen fejloprettet) 

 

 

 Part – her skriver du cpr 

nummeret og søger på 

medarbejderen  
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 Læseadgang – find den lille grå 

nøgle ved læseadgang og tryk på 

den.  

Der kommer en ny boks med de indblik 

der default er på en personalesag 

(Lønkontor (LOENKONTORET) og HR-

afd.(10601)) 

 Du skal nu påføre dit 

afdelingsindblik (se liste) og et 

Fakultets-Vip-indblik ved 

videnskabeligt personale (skriv 

”VIP” og fakultetsindblik kommer 

automatisk), og tryk anvend i 

boksen. 

Du skal nu gemme den nyoprettede sag: 

 Tryk på Gem i øverste.(blå 

firkant) eller Ctrl-S. 
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Gem dokumenter i WorkZone 
Med installeringen af WorkZone på din pc, fulgte også en ny værktøjslinje i Office-programmerne.  
Du kan gemme en mail, vedhæftede filer fra en mail, Word dokumenter, pdf-filer osv. Vi gennemgår her de 
meste relevante: 
 
Gem en mail i WorkZone 

Du skal nu gemme en e-mail fra Outlook på en sag i WorkZone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Gå ind i Outlook  

 Stå i den mail du vil gemme eller åbn 
mailen 

 Klik på ”Gem element”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der kommer en liste med de sidste 10 sager du har 
gemt i – hvis det ikke er en af dem du skal bruge: 

 

 Klik på "Søg efter sag" 
 

 

 

 

En integrationsboks åbner. 

 Indtast CPR nr. i feltet ”Søg efter ordene” 

I feltet under søgning fremkommer nu den/de 

åbne sager, der er tilknyttet det pågældende CPR 

nr.  

 Marker den sag du vil gemme i, og tryk 

OK 
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Gem filer fra en mail i WorkZone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gem papirdokumenter i WorkZone 

For at gemme et hard-copy papirdokument i WorkZone, skal du scanne dokumenterne fra jeres 

kopimaskine til din egen mail, hvorefter du følger vejledningen ovenfor. 

 

 

 
En boks åbner, og du kan nu omdøbe mailen 
 

 Klik i titelfelt og skriv dokument navnet 

 Vælg dokumenttype 

 Vælg klassifikation 

 Tryk GEM 
 
Klassifikation: 

- alle sygefraværs-, disciplinær- og 
barselssager skal markeres som ”følsomt” 

- alle personalesager i øvrigt (ansættelser, 
ferie) skal markeres som ”fortroligt” 

- øvrige sager i HR markeres som ”interne” 
(referater, høringssvar mv.) 

 
 
Mailen er nu gemt på personalesagen. 
 
 
 
 
Følg ovenstående vejledning – den sidste 
integrationsboks vil dog se anderledes ud – se 
billede til venstre. 
Du skal her forholde dig til om alle filer og selve 
mailen skal gemmes på sagen.  
Via ”Gem alle som hoveddokument” bestemmer 
du hvilke/hvilken, der skal være hoveddokument. 
 
Typisk vil du blot skulle gemme filerne: 

 Sæt flue ben i ”Gem alle som 
hoveddokument” 

 Fjern flueben ved mail-ikonet 
Du har nu valgt, at kun filen/filerne gemmes som 
separate dokumenter i WorkZone (altså IKKE selve 
mailen) 
Hvis du i denne integrationsboks kan skelne de 
forskellige filer – kan du navnegive dem her – 
ellers skal du navngive dem i WorkZone, når de er 
gemt.  
(Du navngiver her ved at:  

 Klik i titel, og overskriv teksten) 

 Vælg GEM  
 
Filerne er nu gemt i WorkZone 
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Gem en Word-fil i WorkZone 

Du kan gemme dokumenter direkte fra Word.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har udfyldt dit Word-dokument kan du 

gemme direkte i WorkZone: 

 Find ”Vælg Sag” i funktionslinjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Søg på Cpr nummer 

 Vælg den sag du vil gemme i 
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Send sag via WorkZone 
 

Når du har gemt alle dokumenter i personalesagen i WorkZone, er du klar til at sendt link til dokumenterne 

til HR-afdelingen, således sagen kan blive behandlet af HR-afdelingen. 

  

 

 

 

 

 

Der åbner er ny integrationsboks, og du skal 

udfylde følgende: 

 Titel: navngiv dokumentet 

 Dokumenttype: vælg om 

Intern/Indgående/Udgående mv. 

 Vælg klassifikation 

 Tilstand, vælg Arkiveret 

 Vælg ”Gem på sag” knappen nederst 

 
- alle sygefraværs-, disciplinær- og 

barselssager skal markeres som 
”følsomt” 

- alle personalesager i øvrigt 
(ansættelser, ferie) skal markeres som 
”fortroligt” 

- øvrige sager i HR markeres som 
”interne” (referater, høringssvar mv.) 

Dokumentet er nu gemt i WorkZone. Du kan se 

det ved at den gule markering øverst 

forsvinder, og erstattes af et 

dokumentnummer. 

 

 

 

 

 
 
Du søger personalesagen frem i WorkZone via ”Ny 
søgning”, vælg kontakt og skriv CPR vælg ”søg”, 
vælg herefter person - se evt. tidligere afsnit 
herom. 
 
Tjek at du står i ”Sagshenvisninger” – ellers ser det 
måske ud til der ikke er nogen. Tryk på fanen 
”Sagshenvisninger”  
 

 Vælg den personalesag hvorfra du vil 
sende til HR ved at klikke på sagen. 

Personalesagen åbner og viser alle de dokumenter 
der er gemt på personalesagen. 
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Tjek at du står i Dokumenter – ellers ser det måske 
ud til der ikke er nogen. Tryk på fanen 
”Dokumenter”  
 
Du er nu klar til at sende link til dokumenterne til 
HR-afdelingen: 
 

 Vælg de dokumenter du vil sende ved at 
klikke i den lille boks yderst til venstre. 

 Vil du sende link til alle filer – vælger du 
den øverste boks, så klikkes alle 
dokumenter af på én gang. 

 Tryk på ”Del” i menulinjen  

 Tryk på ”I mail” i menulinjen 

 Vælg ”link” 
 
 
 
 
 
 

 

Der åbnes nu automatisk en mail i Outlook med link 
til de filer du har valgt. 
 
Du skal nu sende mailen til HR-afdelingen: 
 

 Modtager: HR@adm.aau.dk 
Sager fra: 
Fællesservice fs-hr@adm.aau.dk  
HUM/SAMF sendes til hs-hs@adm.aau.dk 
SUND/TECH sendes til est-st-
hr@adm.aau.dk 
ING est-ef-hr@adm.aau.dk  

 DVIP sendes til dvip-hr@adm.aau.dk 

 DTAP sendes til dtap-hr@adm.aau.dk 

 Emnefeltet udfyldes således:  
cpr. nummer + stillings kategori + evt. 
anden besked om hvad sagen indeholder. 

 Send mailen som normalt 
 
Sagen er nu sendt, og HR-afdelingen fordeler sager i 
HR-mailen til sagsbehandler ud fra emnefeltet. 
Sagsbehandler i HR er nu klar til at sagsbehandle 
sagen. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:HR@adm.aau.dk
mailto:fs-hr@adm.aau.dk
mailto:hs-hs@adm.aau.dk
mailto:est-st-hr@adm.aau.dk
mailto:est-st-hr@adm.aau.dk
mailto:est-ef-hr@adm.aau.dk
mailto:dvip-hr@adm.aau.dk
mailto:dtap-hr@adm.aau.dk
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Send vedhæftet fil via WorkZone 
 

 

 
 

 

 

Flyt dokument til anden personalesag 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Skal du sende en fil i stedet for et link fra 
WorkZone kan det også lade sig gøre: 
 

 Marker den/de filer du vil sende i den lille 
boks helt til venstre 

 Vælg herefter ”Del” i menulinje 

 Tryk herefter på ” I mail” i menulinjen  

 Vælg ”vedhæft dokument”eller ”vedhæft 
som PDF” 

 
Der åbnes nu automatisk en mail i Outlook hvor de 
valgte filer er vedhæftet. 
Du kan nu sende mailen til modtager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du ved en fejl gemt et dokument i en forkert 
personalesag – kan du flytte dokumentet til en 
anden personalesag: 
 

 Marker det dokument, der skal flyttes 

 Vælg herefter ”Flyt” og ”Flyt til sag” 
 
 

Ny integrationsboks åbner: 

 

 Skriv cpr. nummer i ”Flyt til sag”, og der 

vil komme en liste med mulige sager at 

gemme i. 

 Vælg den sag du vil flytte dokumentet til 

 Tryk på ”omjournaliser eller flyt 

dokumenter” 

Dokumentet er nu flyttet fra en personalesag til en 

anden. 
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Flyt dokument til skraldespand 
 

 

 

 

 

Fejloprettet sag – hvad gør jeg? 
Hvis du har oprettet en sag forkert eller har fået oprettet en sag for meget, skal du: 

1. Ændre titlen på sagen til: cpr.nr, FEJLOPRETTET, (kan bruges / kan ikke bruges*) (du skal lade cpr. nr stå) 

2. Omjournalisere eventuelle dokumenter – sagen må ikke indeholde dokumenter 

3. Afslutte sagen i WorkZone:  på sagen i WorkZone, vælges ”Afsluttet dato” klik på kalenderikon og vælg 

d.d. og GEM. 

 

*Kan bruges skrives i titelfelt, hvis du har fået oprettet en sag for meget. 

Kan ikke bruges skrives i titelfelt, hvis sagen er forkert oprettet, fx uden tilknytning af adressat. 

 

 
 

 
 
Har du ved en fejl fået gemt et dokument, 
som helt skal fjernes, kan du omjournalisere 
det til jeres skraldespandssag i WorkZone.  
(ESDH-sekretariatet kan hjælpe dig med hvad 
jeres skraldespandssag hedder – eller med 
oprettelse af en)  
 

 Følg ovenstående vejledning som 
ved flyt til anden sag, men i stedet 
for at søge cpr. nummer skal du 
fremsøge jeres skraldespand 

 Tryk ”omjournaliser eller Flyt 
dokumenter” 
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Hvor mange personalesager på en medarbejder? 
Reglen er, at der oprettes EN personalesag pr. ansættelsesforhold i samme stillingskategori. 

Dvs. at når stillingskategori er den samme, og der ikke er ophold i ansættelsen, så benyttes den allerede 

oprettede sag. Husk at ændre slutdato i titlen i WorkZone. 

Skifter medarbejder stillingskategori eller er der ophold mellem to ansættelser i samme stillingskategori 

skal der oprettes ny personalesag.  

 

Nyttige fif 
 
Rediger dine faner på en sag 

Du har mulighed for selv at vælge hvilke faner du har åben. 

Klik på det lille tandhjul til højre.  Her kan du drag & drop de forskellige muligheder. Alt efter hvad du har 

brug for. 

 

 

Mail ikon 

Når du har gemt en mail i WorkZone, vil mail ikonet i Outlook ændre sig og se sådan ud:  

Du kan samtidig se nederst på mailen i hvilken sag mailen er gemt, og hvis du klikker på den blå linje, åbnes 

sagen i WorkZones web-grænseflade: 
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Generelt om personalesager i WorkZone 
 

Hvilke personalesager kører via WorkZone: 

Alle personalesager (VIP, TAP, DVIP, DTAP) kører via WorkZone. (Gæsteforelæsere oprettes kun i HR-

afdelinger)  

Intet cpr-nummer – hvad så?  

Ansættelser af personer hvor vi ikke har cpr.nr. eller dansk adresse, fremsendes til HR-afdelingen via mail. 

Så arkiverer vi sagen i WorkZone, når medarbejderen har fået dansk cpr.nr. 

Hvad med gamle personale papir-sager?  

Alle gamle personalesager er indscannet i en sag. Denne er lukket og det er som udgangspunkt kun HR-

afdelingen der har adgang til denne sag. Husk denne sag nu ligger i ”Historisk journalbase 2010-2016” 

Hvad gør jeg med de originale papirer, som jeg arkiverer i WorkZone?  

Dokumenter, modtaget i papir, gemmes i 2 uger, efter de er lagt i WorkZone (Dette er et krav jf. side 7, pkt. 

8 i AAU’s ESDH-vejledning) 

Personale sager fra 1.9.2010 og frem  

HR-afdelingen har benyttet WorkZone til personalesager siden 1.9.2010, og fra denne dato er alle 

registreringer gemt i personalesagen i WorkZone. 

Afslutning af personalesag   

HR-afdelingen skifter ”Sagsbehandler” og ”Ansvarlig enhed” på sagen, når den er sendt til HR-afdelingen. 

Det vil sige, at det også er HR-afdelingen (og/eller Lønkontoret), der har ansvaret for at lukke sagerne, når 

ansættelsen er udløbet/afsluttet. 

Annullering af ansættelse 

Hvis sagen er fremsendt til HR-afdelingen:  

Hvis sagen er fremsendt til sagsbehandling i HR-afdelingen, men sagen ikke er færdigekspederet i HR (dvs. 

den ansatte ikke har fået tilsendt ansættelsespapirer) – skal du: 

 Gemme et notat på sagen i WorkZone om at ansættelsen ikke skal effektueres 

 Ret titel i WorkZone til ”cpr, ans. stillings kategori, dato/periode, EJ EFFEKTUERET” 

 Send link til dette notat til HR (du bedes dog ringe først i sådan en sag ) 

Bemærk: du skal lade alle dokumenter blive i sagen. 

 

 

Hvis sagen ikke er fremsendt til HR-afdelingen:  

Du kan vælge to løsninger: 

Hvis du ønsker at gemme dokumenterne (fx til senere brug) – kan du gøre sådan: 

 Gemme et notat på sagen i WorkZone, om at ansættelsen ikke skal effektueres 

 Ret titel i WorkZone til ”cpr, ans. stillings kategori, dato/periode, EJ EFFEKTUERET” 

 Luk sagen i WorkZone 
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Hvis du ikke ønsker at gemme dokumenterne, skal du følge vejledningen i afsnittet om Fejloprettet sag – 

side 12.  

 

Dokumenttyper i WorkZone 

Typisk vil du skulle vælge mellem følgende tre dokumenttyper vedr. personalesager i WorkZone: 

Indgående: typiske dokumenter fra ansøger fx eksamensbevis, cv, ansøgning 

Interne: er AAU-dokumenter fx bedømmelse, indstillingsblanket, opslag 

Udgående: er breve/dokumenter sendt til ansøger fx ansættelsespapirer 

 


