
                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

 

 

Manual för tidrapportering 

 

Vid inloggning kommer man till startsidan, här finns information för dig som Uniflex anställd. 

Ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp viktig information. 

 

För att komma till menyraden välj de tre vertikala strecken på vänster sida.  

 

Klicka på den menyrad du vill gå in på. I manualen nedan kommer det en förklaring till varje 

menyrad.  

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

 

 

Personligauppgifter 

I menyraden med ditt namn hittar du dina personuppgifter. Där kan du ändra adress, 

telefonnummer, lägga in bankkontonummer, och även lägga upp en personlig bild. För att gå 

in på din profil klicka på dom tre punkterna …  

 

 Välj ”Uppdatera information” eller ”ändra profilbild” om du vill lägga upp en bild.

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

 

 

Under ”Uppdatera information” ska du lägga in din personliga information. 

(scrolla nedåt för att komma längst ned där du kan fylla i ditt bankkontonummer) 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

 

När du lägger in ditt bankkontonummer var extra noga med att det blir rätt siffror så att du 

får in din lön på rätt konto. 

Fyll i ditt kontonummer på raden Bankuppgifter (utan mellanrum, punkter eller streck). I 

den undre raden Clearingnummer fyller du i ditt clearingnummer (4 siffor).                         

 Har du Swedbank fyller du inte i den femte ”checksiffran”. 

Glöm inte att SPARA när du är klar! 

 

OBS!! Vi måste ha ditt kontonummer (eller ändring av kontonummer) senast den 

14:e i samma utbetalnings månad för att garantera att lönen kommer in på det 

angivna kontot.  

 

Tidrapport 

I menyraden tidrapport rapporterar du dina tider. Det uppdraget/uppdragen du arbetar på 

finns att välja i rullistan. 

(har du inte varit på ett uppdrag de senaste 6 veckorna kommer inga uppdrag att visas i 

portalen. Prata då med din personalansvarige som får börja med att lägga upp ett pass, 

sedan kan du själv ta vid) 

Man kan välja att attestera sina tider per dag, vecka eller månad. 

För att attestera per dag, klicka på ”OK” knappen för varje dag. Passet markeras med ett 

hänglås för visa att det är attesterat av dig. För att attestera per vecka eller månad, välj 

”vecka klar” eller ”månad klar” längst ned i tidrapporten. Väljer man det senaste två 

alternativen måste man vara säker på att hela veckan eller månaden är korrekt innan man 

attesterar. Detta ligger till grund för din lön. 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

 

 

Visningsläge 

 Visar tidrapporter per vecka 

 Visar tidrapporter per månad 

 Visar veckor med ofullständig tidrapportering 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

Lägga upp ett nytt pass 

 

Klicka på menysymbolen    då kommer dessa valmöjligheter upp, välj ”Lägg till pass” 

 

Rutan för pass kommer upp, välj uppdrag i rullistan och fyll i datum & tid (klicka på 

kalendersymbolen för att välja datum). Det går även att lägga till flera dagar genom att 

klicka på det gröna plustecknet (där kan man fylla i om det är samma pass hela veckan 

genom att klicka i rutorna för veckodagarna).  

 När allt är ifyllt glöm inte att Spara. 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

 

Ändra något i ett befintligt pass. 

 

Klicka varsomhelst på dagen du vill ändra, då kommer rutan upp för den aktuella dagen. 

 

Här kan du ändra tid, rast, lägga till frånvaro och t.o.m radera passet. (Meddela din 

personalansvarige om du raderar ett befintligt pass) 

För att ändra tid, klicka i rutorna för tiden och skriv själv in den tid som gäller i rutorna. 

Glöm inte att Spara. 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

 

Du kan även lämna ett meddelande till din personalansvarige på ett pass. Se bilden nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

Lägga in frånvaro 

 

Du kan antingen lägga in en ny frånvaro från menyraden, eller på ett befintligt pass. 

Om du väljer ”registrera frånvaro ” i menyraden kommer ett tomt pass upp där du fyller i den 

aktuella frånvaron, samt datum & tid. 

 

OBS!! Lägg endast in kortare typ av frånvaro i portalen, längre frånvaro som t.ex. semester 

eller föräldraledighet måste godkännas av din personalansvarige och registreras av denne. 

Om du är sjuk måste du fortfarande meddela din personalansvarige och i vissa fall kunden, 

det räcker inte med att endast tidrapportera in din frånvaro)  

I rullistan ”välj orsak” anger man typ av frånvaro. Fyll sedan i datum/tid, klicka på SPARA. 

Är du frånvarande hela veckan samma tid, klicka på det gröna plustecknet och bocka i dom 

dagarna det gäller. I meddelande rutan har du möjlighet att lämna en kommentar till din 

personalansvarige.  

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

Ändra ett befintligt pass till frånvaro 

 

Gå in på det pass som ska ändras till frånvaro, välj frånvaron genom att klicka på det gröna 

plustecknet och välj aktuell frånvaro i rullistan. 

Om frånvaron avser hela passet klicka i rutan för ”Hela passet” annars går de bra att ändra 

tiden i rutorna för frånvarotiden. Ett nytt pass kommer då att komma upp för resterande tid 

av passet.  

 

 

För att låsa upp en frånvaro du själv lagt in måste du kontakta din personalansvarige. 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

Schema 

 

I vyn schema visas dina bokade pass, jobberbjudanden och tillgänglighet.  

Du kan också lägga till pass och registrera frånvaro. 

Klicka på  för att få upp dina valmöjligheter i schemat. 

 

 

Här kan du lägga till pass, lägga till frånvaro (välj typ av frånvaro t.ex. sjuk, semester, VAB 

osv…) och ta bort tillgänglighet (detta gäller endast de som fått en Tillgänglighet aktiverad) 

 

(Om du är frånvarande måste du fortfarande meddela din personalansvarige i vissa 

fall kunden, det räcker inte med att endast tidrapportera in din frånvaro)  

OBS!! Lägg endast in kortare typ av frånvaro i portalen, längre frånvaro som t.ex. 

semester eller föräldraledighet måste godkännas av din personalansvarige och 

registreras av denne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

Lägga till pass (i schemat) 

Fyll i passlistan med tid & datum samt det uppdrag du går på, du har även möjlighet att 

attestera passet. Glöm inte att Spara! 

 

Lägg till en frånvaro 

Välj frånvaroorsak i rullistan (Om du är sjuk måste du fortfarande meddela din 

personalansvarige och i vissa fall kunden, det räcker inte med att endast tid rapportera in din 

frånvaro)  

Registrera tid & datum. Du kan även här lämna en kommentar till din personalansvarige. 

Glöm inte att Spara! 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

Radera tillgänglighet (i schemat) 

 

Om du har fått en Tillgänglighet aktiverad av din personalansvarige så kan du visa vilka 

dagar du är tillgänglig att arbeta. 

Under schemafliken har du möjlighet att radera den tillgänglighet du lagt in.                      

Ange tid & datum för när du vill radera din tillgänglighet och klicka på Radera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

 

Tillgänglighet 

Om du har fått en Tillgänglighet aktiverad så kan du visa vilka dagar du är tillgänglig att 

arbeta, detta är något du i sådant fall har kommit överens om innan med din 

personalansvarige att du ska göra. Detta sker oftast för anställda som jobbar vid behov.  

Om du inte har en tillgänglighet aktiverad så ser du inte fliken ”Tillgänglighet” 

På sidan av kalendern visar du när du är tillgänglig genom att välja vecka längst upp med 

pilarna och sedan bocka i det dagar du är tillgänglig. Om det är hela dagen klickar du på             

”Hel dag” annars ” Ange klockslag” och fyll i den tid du är tillgänglig.  

 

 

 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

Spara tidrapport 

I menyraden ”spara tidrapport” kan du få dina tider utskrivna i PDF format. 

Välj det uppdrag du vill få ut tider på samt datum (med kalendersymbolerna). 

Klicka på Spara 

 

Klicka sedan upp PDF filen som dyker upp längst ned på skärmen, då kommer rapporten upp. 

 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

Passförfrågningar 

 

I menyn Passförfrågningar ser du de passförfrågningar som skickats till dig. Du kan visa 

intresse för passen eller tacka nej för att avböja en passförfrågan.  

Dina passförfrågningar visas per uppdrag. 

1. Klicka på ett uppdrag för att se uppdragets passförfrågningar

 

2. I vyn över passförfrågningar kan du välja att se tillgängliga pass eller orderinformation 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

 

 

3. Avböj eller tacka ja till pass 

 

1. Öppna den vecka du vill se genom att klicka på den mörka raden 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

 

2. Markera de pass du är intresserad av och klicka sedan på Tacka ja 

Markera ett pass i taget eller alla pass hela veckan genom att klicka på ”Markera 

Alla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

          
                                                                                                                                     

 

Skicka ett meddelande 

För att skicka ett meddelande i samband med att du svarar på passförfrågningar skriver du 

ditt meddelande i rutan Meddelande innan du tackar Ja eller nej. 

 

Avslutad anställning  

Du har möjlighet att logga in på konsultportalen i upp till tre månader efter anställningens 

avslut.  

 

 

 

Om du har frågor över din tidrapportering hör av dig till din personalansvarige! 


