
Agda!
!
!

 

Fyll i användarnamn och 
lösenord.

Klicka på fliken “Inrapportering”



 

Klicka på “Registrering” under Tidrapportering

klicka på kalenderikonen (som pilen pekar på) och välj nu månad.!

Rapportering skall avse den månad som avvikelse uppkommit. D.v.s. augusti 
lön avser avvikelserna i juli och perioden 2014-07-01 – 2014-07-31 väljs.



 

Välj nu Orsakskod.

I detta exempel valde vi sjuk som orsakskod. 
Då kommer ett antal fält fram.



 

Börja med att välja dag 
genom att klicka på 
kalenderikon och välja 
dag.

Efter vi har fyllt i “Från datum” så fyller vi i “Från tid” och efter det klickar vi på 
kalenderikonen för “Till datum” och väljer dag. Sedan ska vi bara fylla i “Till tid” 
innan vi klickar på spara. !!
Man ska ALDRIG klicka i rutan klar.



 

Detta är ett annat exempel på en orsakskod. I detta fall fyller vi första 
i datum, genom att klicka på kalenderikonen och välj datum.

Sedan fyllar vi i “Total tid” och klickar sedan på spara knappen.



 

Orsakskod “TIDRAPPORT KLAR” ska användas för 
att klar markera och avsluta månadens tidrapport.!

Om man måste ändra i rapporten efter man använt 
“TIDRAPPORT KLAR” så måste man första plocka 
bort “TIDRAPPORT KLAR” och sedan när man är 
klar lägga tillbaka “TIDRAPPORT KLAR”



Övertid  

06-17 17-06

Måndag ML/95 ML/85

Tisdag ML/95 ML/85

Onsdag ML/95 ML/85

Torsdag ML/95 ML/85

Fredag ML/95 ML/70

Lördag ML/70 ML/70

Söndag ML/70 ML/70

Skiftare som går ut på ledig dag har ML/85 även på dagtid vardagar (ML/
95).!!
Dag före helgdag så är det ML/70 från 17.00.!
 !
Storhelger!
Nyår: 48 timmar!
Påsk: 96 timmar!
1 maj: 24 timmar!
Pingst: 48 timmar!
6 juni: 24 timmar!
Midsommar: 72 timmar!
Jul: 72 timmar!
 !
”lätthelger”(som söndagar)!
Trettondagen: 24 timmar!
Kristi flygare: 24 timmar!
Alla helgons dag: 24 timmar

http://airmail.calendar/2014-05-01%2012:00:00%20GMT+2
http://airmail.calendar/2014-06-06%2012:00:00%20GMT+2
http://airmail.calendar/2014-05-01%2012:00:00%20GMT+2
http://airmail.calendar/2014-06-06%2012:00:00%20GMT+2


!
Lönebesked

Klicka på “Rapporter” och sedan på “Publicerade utskrifter” 

Klicka på “Lönespecifikationer”

Klicka på mappikonen för att visa lönebesked.


