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Medarbetare

Nytt utseende  på Flexbrickan 

• Den ha fått namn Flexsaldo

• Det kommer att stå Flexsaldo på 
brickan även för de som inte har 
flexanställning

• Det har fortsatts att ge 
applikationen översyn av färg o 
form 
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Ny bricka Ej behandlad  

• I den nya rutan Ej behandlad
kommer de poster som chef inte
har attesterat ännu. Brickan visar
poster som inte har blivit
beviljade ännu för innevarande
månad samt två månader bakåt.

• Raderna presenteras med olika
färger beroende vilken sort som
ej är behandlad. Klickar man på
posten kommer man till aktuell
översiktsbild

Information om inneståendekompledighet 
vid rapportering av kompledighet 
I kalendern ges nu 
information om antal 
kvarvarande timmar innan 
en kompledighet läggs in 
via kalenderns 
frånvarobild. 

Man ser det redan idag 
saldo efter senast 
verkställda lön, när man 
loggar in i Självservice 
HR/Lön.
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Information om inneståendekompledighet 
vid rapportering av kompledighet

• Medarbetaren går in via
kalenderbilden för att göra sin
rapportering.

• När man väljer orsaken
Kompledig så visa saldot längst
ner i bilden

• Plustid = svart

• Minustid = Röd

Information om inneståendekompledighet 
vid rapportering av kompledighet 

• Medarbetaren lägger nu in en dags
kompledighet (vi såg på förra
bilden att det var 3,58 timmar +

• Med rapporteringen som nu görs
så ser vi längst ner på bilden det
nya saldot, i detta fallet tar
personen ut så mycket ledighet att
det blir minustid

• Resultatet syns redan innan posten
är attesterad för att göra
medarbetaren uppmärksam redan
vid registreringen
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Information om inneståendekompledighet 
vid rapportering av kompledighet 

• Medarbetaren går sedan in via
Saldo/Översikt

Information om inneståendekompledighet 
vid rapportering av kompledighet 

• Medarbetaren väljer att titta på
den första ledigheten hen lade
upp, då syns den totala
minustiden, alltså även den som
ligger rapporterad efteråt.
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Information om inneståendekompledighet 
vid rapportering av kompledighet 

• Medarbetaren lägger nu in en
avvikande tjänstgöring för mars

• Vi är i ett läge där vi skall
verkställa lönen för april
• Alltså maskinell utvärdering av
avvikande tjänstgöring

Information om inneståendekompledighet 
vid rapportering av kompledighet 
• Medarbetaren går till
Saldo/översikt igen och tittar på
sin tidigare inrapporterade
kompledighet

• Då ser man att rapporteringen i
avvikande tjänstgöring påverkar
rapporteringen direkt, det
minskar alltså det minussaldo
hen hade innan ‐ 16.42 +1.50=
14.92 minus
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Information om inneståendekompledighet 
vid rapportering av kompledighet 
• Medarbetaren rapporterar in en
post för februari/chef attesterar
– den är alltså för gammal och
kräver rättning av löneadm

• Vi står inför april lön och
rapportering på
avvikandetjänstgöring för
februari utvärderas inte
maskinellt

Information om inneståendekompledighet 
vid rapportering av kompledighet 
• Vi går in som medarbetare igen
och ser om den påverkar

• Nej påverkas inte, saldot ligger
kvar på minus 14.92
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Information om inneståendekompledighet 
vid rapportering av kompledighet

• Nu får löneadm in ett ärende på
posten som är försent
rapporterad/attesterad och gör
rättningen via Tillägg/Avdrag

Information om inneståendekompledighet 
vid rapportering av kompledighet 
• Medarbetaren tittar igen på
rapporteringen som är gjord

• Rättningen som löneadm gjort
och syna på saldot längst ner i
bilden

• Saldot innan var ‐ 14.92 + 1,50 =
13.42 minus
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Aktivitets‐icon visas vid uppläsning av specifikation

• Aktivitets‐ikon visas nu alltid under den tid när applikationen håller på
att framställa resultatet enligt sökvillkor.

Medarbetare P‐Mobile
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Information om inneståendekompledighet 
vid rapportering av kompledighet
• Motsvarande funktion för
medarbetaren i P Mobile när det
gäller Uttag av innestående
kompledighet som i Självservice
HR/Lön
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Information om Simulera dygns- och veckovila vid 
avvikandetjänstgöring 

Detta är bara en informationsruta som kommer upp, inget stoppande utan man går vidare med spara 
och ok. 

Medarbetare 
Rapportbilden ser ut enligt nedan, när man lägger in en avvikandetjänstgöring 

Man får upp två fält som det är i bockat Simulera dygnsvila och Simulera Veckovila. Man kan bocka ur 
kontrollen om man vill. 

 

När man sedan spara posten – så får man en information om kontroll av dygnsvilan. Om bilden 
kommer upp så är detta är bara en information om att man bryter mot dygns- och/ eller veckovilan. 

 

Kontroll av veckovilan 



 

Tryck och för att registrera posten. Så den går vidare till chefen för attest. 
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