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Ny menystruktur

När du loggar in i Självservice HR/Lön så väljer du roll till vänster i meny:

Har du fler roller än medarbetare kommer din roll som chef, adm eller annan att visas först på
startsidan. För att se din medarbetarsida så klicka på pilen i menyn och välj.

Ev. visningsproblem

Om den nya menyn inte fungerar som det är tänkt eller vid ev. visningsproblem
• Rensa chasen

Startsida

Ny funktion för att komma till startsidan - tryck på huset så kommer du till startsidan för den första
rollen i rullisten.

Andra system o genvägar i menyn

Övriga system som t ex Epassi och Time Care finns under en egen meny att logga in ifrån.

Favoriter/bokmärken

Under stjärnan kan man skapa upp Bokmärken/Favoriter för att snabbt komma till en bild eller
fönster.

Gå till sidan du vill lägga i din favorit lista.

Klicka på stjärnan – skapa en ny mapp och ge bokmärket ett namn. Spara

Klicka på stjärnan och Visa alla för att se dina favoriter

Förslag på favoriter som du kan välja för att snabbt komma till sidan.

Inrikes resor - bifoga fil till reseräkning

Ny funktion att bifoga fil på kvitto för utlägg via reseräkning.
När filen är uppladdad visas den som en miniatyrbild
Tänk på att inte använda å ä ö i filnamnet. Godkända filformat är JPG, JPEG, PDF och PNG

Signal om du tar ut för mycket komptid

När du väljer Kompledig i listan över frånvaroorsaker visas uppgift om hur mycket innestående
komptid du har innan registreringen. Den som har noll eller minus timmar får upp en varning.

P-mobile - Signal när komp tid som blir noll eller minus

För dig som rapporterar kompledig i P-mobile kommer också en varning om det finns noll eller minus
timmar i innestående komptid.

Ny kod för utstämpling vid vård av barn del av dag kommer att läggas ut inom kort.

