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Komma igång 

Logga in 

Starta din webbläsare och ange adressen till TIDOMAT Portal. 
Exempelvis http://Er Server/TidomatPortal 
 
Du loggar in med ditt vanliga användarnamn. Användarnamn får du från 
systemansvarige. 
 

 
 
När du loggar in första gången skall du ändra ditt lösenord till ett personligt 
lösenord. Lösenordet gäller fram tills dess att du själv ändrar det.  
 
Om du markerar spara inloggning på inloggningssidan blir du automatiskt 
inloggad nästa gång, förutsatt att du stängt ner sidan utan att logga ut.  
 

Ändra lösenord: 

 
 
Skriv in ditt nuvarande lösenord och ange ett nytt lösenord som du också 
skriver in i fältet verifiera nytt lösenord. 

klicka på  för att spara ditt nya lösenord. 
 
Har du glömt ditt lösenord kontakta er administratör som kan återställa det.  
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I Egenrapporteringen arbetar vi i två flikar, en startsida Hem och Min sida där 
aktuell period presenteras. Info-tablå presenterar aktuell närvarostatus för dina 
medarbetare och finns om modulen är upphandlad och behörigheten utdelad.  

Varje flik och meny har sina egna hjälptexter som du hittar under . 
 

För att dölja/expandera en modul använd , programmet minns alltid dina 
gjorda val och presenterar dessa vid nästa inloggning. 

Hem 
Följande finns på första sidan:  

Registrera 

En registrering i TIDOMAT Portal kan 
kombineras med en registrering via 
Registreringsterminal eller Mobile. T.ex. kan en 
IN-registrering utföras via Registreringsterminal 
och en UT-registrering via datorn.  
 

Dagens registreringar 

Dina IN- och UT-registreringar för innevarande dag presenteras under Dagens 
registreringar med möjlighet att ändra, ta bort eller lägga till registreringar. 
 
Du kan redigera innevarande dag genom att dubbelklicka på raden alternativt 
klicka på symbolerna.  
 

 
 

Hur dagen har beräknats visas med de ackumulatorer som har blivit berörda.  
Efter redigering tryck Enter för att spara. 
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Schema  

Din arbetstid med flexramar och lunchintervall 
visas under Dagens tidschema. För att se alla 
detaljerna i ditt schema, dubbelklicka på rubriken 
Schema. Schemat öppnas då i en separat flik. 
 

Saldo 

Under Saldon presenteras dina realtidssaldon.  
Om en registrering redigeras räknas saldot om 
per automatik.  
 
Vilka saldon som presenteras beror på hur ert 
system är uppsatt.  
 

Schemaöversikt 

Schemaöversikten visar föregående, innevarande samt påföljande tre veckor. 
Innevarande vecka är alltid expanderad och aktuell dag markerad. Eventuella 
fel och avvikelser visas med avvikande färg. Vill du se ett längre intervall, gå till 
Min sida, högerklicka på ditt namn och välj, Hantera – Planering – Månad/ 
Period. 
 

 
 
En planerad heldagsfrånvaro presenteras till höger i schemat.  
Används Ledighetsansökan presenteras önskad ledighet samt aktuell status.   
 
Från Schemaöversikten kan ett schema bytas. Klicka på snabbmenyn på den 
aktuella dagen och välj byt tidschema. Nu visas en ny flik med samtliga 
tidscheman, välj det schema du vill byta till genom att dubbelklicka på raden.    
 
Ett utbytt tidschema kan återställas via samma meny. Vid byte på ett passerat 
datum räknas dagen om automatiskt. 
Ett schemabyte kan också göras på dagens första IN-registrering genom att en 
utbyteskod anges i kodfältet.   
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Anhörig 

Du kan lägga in dina anhöriga genom att klicka 
på Ny post.  
Ange de uppgifter som är relevanta, t.ex. 
namn, telefonnummer och e-post.  
 

Ledighetsansökan 

På Hem-sidan presenteras dina ansökningar, med 
aktuell status.  
 
Har du underställd personal presenteras dessa 
under Ansökningar. 
 
En ansökan görs via fliken Min Sida. 
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Projekt  

Om modulen är upphandlad finns det möjlighet 
att rapportera Projekt och Aktivitet i realtid via 
Projektregistrering.  
 
 
 
 
 
 

Via menyn Projektregistreringar visas utförda registreringar med möjlighet att 
ändra och ta bort samt lägga till. 
 

 
 
I kombination med registrering av projekt i realtid kan den arbetade tiden 
fördelas i efterhand via menyn Projektfördelning.  Tid som är projektregistrerad 
visas med en bock i auto.  
 

 
 
Är inte all arbetstid fördelad visad en signal med röd text  
 
Om tid är överfördelad visas signalen med blå text.  
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Min Sida 
Genom att högerklicka i ett fält får du access till en snabbmeny som är 
anpassad efter de val du kan göra i aktuell vy.  

För att enklare se var det finns underliggande menyer kan du klicka på  

kugghjulet högst upp i högra hörnet och välja  

Knappar kommer då att visas där det finns snabbmenyer.  
 

Genom att högerklicka på ditt namn eller använda Snabbmeny knappen 
kan du Hantera Frånvaro, Planering mm och även nå Rapporter.   
 

 
 
Du kan välja att visa enbart fel, fel och avvikelser eller visa alla registreringar för 
den valda perioden. Valet gör du i listan längst upp vid Visa.  

 
 Röd symbol innebär ett fel som måste åtgärdas före attest och 
 löneberedning. På raden står felet också i klartext t ex Saknar in eller 
 Okodad frånvaro. 
 

 Gul symbol innebär en avvikelse mot det planerade schemat. 
 
 Grön symbol innebär att dagen är korrekt beräknad. 
 
 Om en notissymbol visas finns en kommentar, om du håller med 
 muspekaren över symbolen visas kommentaren.  
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Registreringar/Ändringar 

Om du skall komplettera/ändra registreringar, dubbelklicka på aktuell rad eller 

klicka på . Dagen öppnas i redigeringsläge.   
 

 
 
Alla förändringar som du gör i efterhand loggas och originalregistreringen visas 
på tidrapporten. Skriv gärna en kort förklaring i kommentarfältet om orsaken till 
redigeringen. 

Ny   Klicka på  för att lägga till en glömd registrering för den  
  aktuella dagen. Alt. använd snabbmeny och välj Ny  
  registrering(ar) 
 

Ta bort  Klicka på  för att ta bort en registrering.  

 

Kommentar  Du kan skriva in en anteckning för en dag, t.ex. förklara orsaken till 
 en övertidsregistrering eller en frånvaro. Din kommentar visas 
 längst ned på tidrapporten. 

Spara Efter redigering tryck Enter för att spara eller klicka på .  
 

Heldagsfrånvaro 

Om du har varit frånvarande så har programmet lagt ut Okodad frånvaro för de 
dagar du har varit borta.  
 
Ändra den första dagen du var 
frånvarande och välj aktuell orsak i 
kodlistan. Skriv i t o m datum hur 
länge du var borta. Tryck Enter för 
att spara. 
 
OBS! En heldagsfrånvaro kan inte anges på en dag som har registreringar. 
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Projekt 

 
 
Om projekt rapporteras presenteras den hittills fördelade arbetstiden under 
dagens beräkningar. Om en projektregistrering är gjord presenteras resultatet 
under Saldo och Värde och det finns en bock i rutan Auto. Håller du med 
muspekaren över Autorutan visas gjord registrering som en tooltip 

 Den Auto-genererade tiden kan justeras genom att 
ändra redovisad tid eller snabbmeny på dagen Hantera – Projektregistreringar. 
I exemplet ovan är all tid inte redovisad varvid arbetstiden presenteras med röd 
text. När du fördelar övrig tid kommer detta att markeras i rutan Man, för 
manuell. När all tid är fördelad visas ingen varning. Är tiden överfördelad visas 
blå text.  
 

Byta tidschema på en dag 

Höger klicka på tidschema raden och välj byt tidschema, du får en ny flik med 
samtliga tidscheman välj det schemat du skall byta till genom att dubbelklicka 
på raden. Ett utbytt tidschema kan Återställas via samma meny. 
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Ansöka om ledighet framåt i tiden 

Listan presenteras dina aktuella ansökningar.  
 

 
 
För att ansöka om en Ledighet klicka på  
 

 
 
Ange Datum för ansökan i Från och Till, ange vilken ledighet du vill ansöka om 
under Orsak till ledighet.  
 
Om ni har aktiverat Meddelande via mail markera först den/de personer som 
skall få din notifiering om ansökan via mail. Du ser det meddelande som 
kommer att skickas under Meddelande.  

Klicka på spara för att skicka din ansökan. 
 
Ledighetsansökans status dvs när din chef har tagit emot, beviljat eller nekat 
din ansökan presenteras på fliken Hem och på fliken Ledighetsansökan.  
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Tidrapport  

Längst ner på Min Sida finns utskrift för 
tidrapport.  
 
 
Datumintervallet väljer du längst upp på sidan. Du kan även skriva ut månader 
som är attesterade.  
 
Vid Visa: Kan du påverka om listan skall innehålla ingående värden, tidschema, 
originalregistreringar eller kommentarer. Bocka ur/i de val du önskar, systemet 
minns din inställning och presenterar denna nästa gång du loggar in.  
 

Tänk på: Om du gör förändringar på Periodlistan måste du trycka på   för att 
uppdatera tidrapporten med ny beräkning.  
 

 
 
Du kan också via snabbmenyn välja om Du vill skriva ut rapporten, skicka 
rapporten med e-post eller exportera till Word, Excel, Xml.  
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Attest 

När du har gått igenom samtliga avvikelser 
skall Du attestera. Klicka på symbolen med 
grön bock längs ner på din sida 

 

 
Du får en fråga om du vill attestera, klicka på OK för att attestera! 
 
Din rapport är nu attesterad och du har inte längre någon möjlighet att göra 
några ändringar 
 
OBS! 
Du skall attestera dina registreringar senast den 5:e i månaden efter. Du måste 
ha åtgärdat det som är felaktigt innan du kan attestera. Om Attest-knappen är 
nedsläckt innebär det att det finns felaktigheter eller tidsperioder som inte är 
attesterade före den valda tidsperioden. Det finns då en hint på knappen som 
visar orsaken. 
 

Snabbmenyer 

Genom att högerklicka i ett fält får du access till en snabbmeny som är 
anpassad efter de val du kan göra i aktuell vy. För att enklare se var det finns 

underliggande menyer kan du klicka på  kugghjulet högst upp i högra hörnet 

och välja  
 

Genom att högerklicka på ditt namn eller använda Snabbmeny knappen 
kan du Hantera Frånvaro, Projekt eller Planering och Tidrapporten etc.  
 

 

 


