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Grundschema - Utbytesschema 

I TIDOMAT Portal beräknas samtliga tider utifrån det regelverk som lagts upp på varje 

tidschema. Varje person har ett grundschema (veckoschema i personbilden). 

Tidschemat från grundschemat kan ersättas med ett nytt tidschema för en eller flera 

dagar och för en eller flera personer samtidigt. Samtliga byten av tidschema benämns 

utbytesschema. Jämförelse mellan grundschemat och utbytesschema finns under 

flikarna Planering vecka och Planering månad. En sammanställning av samtliga 

byten finns i listan Utbytesschema.  

 

Grundschemat kan ersättas på tre olika sätt: 

 Byt tidschema ersätter grundschemat med det aktuella tidschemat. Ingen 

hänsyn tas till avvikelseschema t ex röda dagar.  

 Rulla ut veckoschema innebär att tidscheman rullas ut med en schemacykel. 

Vid utrullningen tar programmet hänsyn till inlagda avvikelsedagar. Om vecko-

schemat ändras efter att det är utrullat påverkas inte redan utrullade perioder. 

 Utbyteskod registreras av den anställde vid första IN-registreringen för dagen.  

 

Beroende på behörighet kan schemabyte göras: 

 Registreringsterminal, Snabbregistrera, Registrera alt Dagens registreringar 

under fliken Hem  

Den anställde ersätter grundschemat med ett nytt tidschema genom att 

registrera IN på dagens första registrering med den utbyteskod som är upplagd 

på tidschemat. Bytet gäller för den aktuella dagen. Förutsättning för funktionen 

är att utbyteskoder är upplagda. 

 Under fliken Hem  

Den anställde ersätter grundschemat med ett nytt tidschema genom att byta 

tidschema på respektive dag med snabbmenyn i Schemaöversikten. 

 Under flikarna Min Sida och Min Personal 

Den anställde, chefen eller administratören ersätter grundschemat med ett nytt 

tidschema genom att byta tidschema på respektive dag med snabbmenyn på 

schemaraden.
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 Under flikarna Planering vecka och Planering månad 

Den anställde, chefen eller administratören ersätter grundschemat med ett nytt 

tidschema genom att byta tidschema eller rulla ut veckoschema för en eller 

flera personer och dagar. Planering vecka och Planering Månad finns som 

genväg från samtliga menyer med personlista samt som egna menyer på 

admin fliken. 

 Listan utbytesschema  

Chefen eller administratören ersätter grundschemat med ett nytt tidschema 

genom att byta tidschema eller rulla ut veckoschema för en eller flera dagar. 

Utbytesschema finns som genväg från samtliga menyer med personlista samt 

som egen flik på personkortet. 

 Under fliken Info-tablå  

Dagens schema kan bytas på infotablån genom valen byt tidschema och rulla 

ut veckoschema i snabbmenyn.  

 

Jämförelse mellan grundschemat och utbytesschema 

På Planering vecka och Planering månad finns en jämförelse mellan grund-schemat 

och schemat som programmet har beräknat tiderna från.  



 

 

   

Funktionsbeskrivning utbytesschema 

TIDOMAT Portal 

 

 

 
   

46170131-1440  4 

 © 2014 Tidomat AB  

 

 

 

Listan utbytesschema 

Listan utbytesschema visar en sammanställning över samtliga schemabyten med 

information om när schemabytet gjorts och av vem. För att visa periodavslutade 

datum skall rutan Visa avslutade datum markeras. Schemabyte kan göras från listan 

med valen Byt tidschema och Rulla ut veckoschema. Listan finns som en egen flik på 

personkortet samt som genväg i snabbmenyn från samtliga menyer med personlista. 

Flera tidscheman kan finnas upplagda för samma datum. Prioritetsordning för vilket 

schema som använts vid beräkning är: 

 

1. Utbyteskod. 

2. Byt tidschema. 

3. Rulla ut veckoschema. 

4. Grundschema (veckoschema i personbilden). 

 

För att se vilket schema programmet använt vid beräkning, gå till Planering vecka, 

Planering månad eller flikarna Min sida och Min personal och expandera en dag. 
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Byta tidschema 

Valet Byt tidschema innebär att grundschemat ersätts med det aktuella tidschemat för 

valt intervall. Ingen hänsyn tas till avvikelseschema t ex röda dagar.  

 

För att byta tidschema på en eller flera dagar, klicka på Byt tidschema. En ny flik med 

samtliga tidscheman presenteras. Skriv in datum i fälten Fr o m och T o m för det 

datumintervall som tidschemat skall gälla för. Samtliga dagar i datumintervallet får det 

valda tidschemat. Klicka därefter på aktuellt tidschema. En kontrollfråga om du vill 

byta tidschema för datumintervallet visas. Klicka på OK för att välja tidschemat. Klicka 

på Avbryt för att välja ett annat tidschema. 

 

Om byte av tidschema görs för ett datum där det tidigare är bytt tidschema ersätts det 

av det senaste bytet. Om ett nytt byte görs för exakt samma datumintervall raderas det 

tidigare bytet. Gäller bytet för del av intervallet ändrar programmet datum för det 

tidigare bytet. 

 

Om ett tidschema byts för passerade datum, omberäknar programmet per automatik. 

Det går inte att byta tidschema för periodavslutade datum.  
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Rulla ut veckoschema 

Valet Rulla ut veckoschema innebär att tidscheman rullas ut med en schemacykel. Vid 

utrullningen tar programmet hänsyn till inlagda avvikelsedagar. Ändras vecko-

schemat efter att det är utrullat påverkas inte redan utrullade perioder.  

 

För att rulla ut veckoschema på en eller flera dagar, klicka på Rulla ut veckoschema. 

En ny flik med samtliga veckoscheman presenteras. Skriv in datum i fälten Fr o m och 

T o m för det datumintervall som veckoschemat skall gälla. Klicka därefter på aktuellt 

veckoschema. En kontrollfråga om du vill byta veckoschema för datumintervallet visas. 

Klicka på OK för att välja veckoschemat. Klicka på Avbryt för att välja ett annat 

veckoschema. 

 

Om ett bytt tidschema finns i datumintervallet får du en kontrollfråga. Klicka på OK för 

att rulla ut veckoschemat, det tidigare bytet gäller vid beräkning. Skall beräkningen ske 

mot det nu utrullade veckoschemat skall byt tidschema raderas. Klicka på Avbryt för 

att inte rulla ut veckoschemat. 

 

Om ett tidigare utrullat veckoschema finns i intervallet får du en kontrollfråga. Klicka 

på OK för att välja att rulla ut veckoschemat. Datum ändras på det tidigare utrullade 

veckoschemat alternativt raderas. Klicka på Avbryt för att inte rulla ut veckoschemat. 

Om rulla ut veckoschema görs på passerade datum, omberäknar programmet per 

automatik. 

 

Det går inte att byta veckoschema för periodavslutade datum.  
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Radera bytt tidschema 

Hela perioden 

Skall hela datumintervallet med bytt tidschema raderas, högerklicka på raden. När ett 

bytt tidschema raderas kontrollerar programmet om det finns ett utrullat veckoschema. 

Då beräknas dagen/dagarna utifrån det utrullade veckoschemat. I annat fall beräknas 

dagen/dagarna utifrån grundschemat.  

OBS! Om utbyteskod är använd på någon/några dagar beräknas dagen utifrån 

tidschemat för utbyteskoden. 

 

Del av period 

Skall delar av datumintervallet raderas, expandera tidschemaraden, markera de 

dagarna som skall raderas, högerklicka i markeringen och radera. Om du raderar i 

början eller i slutet av datumintervallet kortar programmet ner datumintervallet. Om 

du raderar mitt i det bytta datumintervallet lägger programmet upp nya rader med de 

olika datumintervallen. När ett bytt tidschema raderas kontrollerar programmet om 

det finns ett utrullat veckoschema. Då beräknas dagen/dagarna utifrån det utrullade 

veckoschemat. I annat fall beräknas dagen/dagarna utifrån grundschemat. 

OBS! Om utbyteskod är använd på någon/några dagar beräknas dagen utifrån 

tidschemat för utbyteskoden. 

 

Radera utrullat veckoschema 

Hela perioden  

Skall hela datumintervallet med utrullat veckoschema raderas, högerklicka på raden. 

Du får en kontrollfråga Skall x antal poster raderas. Med poster avses kalenderdagar. 

När du raderar ett utrullat veckoschema, beräknas dagen/dagarna utifrån 

grundschemat.  

OBS! Om utbyteskod är använd på någon/några dagar beräknas dagen utifrån 

tidschemat för utbyteskoden. 

 

Del av period 

Skall delar av datumintervallet raderas, expandera veckoschemaraden, markera de 

dagarna som skall raderas, högerklicka i markeringen och radera. Om du raderar i 

början eller i slutet av datumintervallet kortar programmet ner datumintervallet. Om 

du raderar mitt i det bytta datumintervallet lägger programmet upp nya rader med de 

olika datumintervallen. När du raderar ett utrullat veckoschema, beräknas dagen 

utifrån grundschemat.  

OBS! Om utbyteskod är använd på någon/några dagar beräknas dagen utifrån 

tidschemat för utbyteskoden. 
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Radera utbyteskod 

Utbyteskod kan inte raderas på fliken Utbytesschema, koden skall tas bort på 

registreringen, programmet hämtar då tidschema för beräkning enligt 

prioritetsordningen. 

 

Presentation av vilket schema som använts vid beräkning 

Om ett utbytesschema är använt presenteras det på flikarna Min sida och Min 

personal när en dag är expanderad. Håller du musmarkören över schemaraderna 

presenteras en tooltip med information om vilket utbytesschema som använts. Om 

grundschemat har använts vid beräkning är det ingen avvikelse och då står enbart 

schematiden. 
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Min sida och Min personal 

 

 

Bilen visar att utbyteskod är använd den 9 juni. 

 

 

 

Bilden visar bytt tidschema den 4 juni. 

 

 

 

Bilden visar att det är utrullat veckoschema på den 2 juni. 
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Planering vecka och Planering månad 

Under Planering vecka och Planering månad visas vilket schema som programmet 

har använt vid beräkning. Röd ram runt arbetstiden visar att ett utbytesschema är 

använt. Svart ram runt arbetstiden visar att tidschemat är från grundschemat. Håller 

du musmarkören över arbetstiden presenteras en tooltip med information om vilket 

utbytesschema som använts vid beräkning. Skillnaden mellan Planering vecka och 

Planering månad är vilket tidsintervall som presenteras. 

 

 

Bilden visar att en utbyteskod är använd den 25 juni på första IN registrering till 

tidschemat 13:00 – 22:00, den anställdes registreringar visas också i bilden. 

 

 

 

Bilden visar bytt tidschema på den 23 juni. Den anställdes registreringar visas också i 

bilden.  

 

 

 

Bilden visar att det är utrullat veckoschema den 2 juni. Den anställdes registreringar 

visas också i bilden. 
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Jämförelse mellan grundschema – utbytesschema 

Planering vecka och månad har fält för jämförelse av grundschemat mot schemat som 

använts vid beräkning.  

 

Fältet ∑ Tim summerar den schemalagda tiden som använts vid beräkning. Tiden för 

heldagsfrånvaro är inte med i summeringen. 

 

Fältet ∑ Grund summerar den schemalagda tiden från grundschemat (veckoschema i 

personbilden). 

 

Fältet ∑ Schema presenterar den schemalagda tiden som använts vid beräkning. 

Tiden för heldagsfrånvaro är med i summeringen.  

 

Fältet ∆ Tim är differensen av subtraktionen mellan fältet ∑ Grund och fältet ∑ 

Schema. 

 

Bilderna nedan visar exempel på Åsa där utbytesschema är använt och har påverkat 

så att schematiden blir 4 timmar mindre än grundschemat. Sergio har också bytt 

tidschema och där blir schematiden samma som i grundschemat.  
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Planering vecka och Planering månad 

Från Planering vecka och Planering månad kan en veckas schema kopieras till en 

eller flera anställda. Valen Byt tidschema och Rulla ut veckoschema är samma som i 

listan utbytesschema. I planering har du dessutom möjlighet att byta schema för flera 

anställda samtidigt. Inlagd heldagsfrånvaro presenteras och kan registreras för en 

eller flera dagar och för en eller flera anställda samtidigt. Vid heldagsfrånvaro skrivs 

orsaken ut i schemarutan och en tooltip visar schematiden.  

 

Snabbmeny finns från personlistan och schemarutorna med flera genvägar och val. 

Skillnaden mellan Planering vecka och Planering månad är vilket tidsintervall som 

presenteras. 
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Byta tidschema 

Valet Byt tidschema innebär att grundschemat ersätts med det aktuella tidschemat för 

valt intervall. Ingen hänsyn tas till avvikelseschema t ex röda dagar.  

 

För att byta tidschema på en dag, högerklicka på schematiden och välj Byt tidschema. 

En ny flik med samtliga tidscheman presenteras. Dubbelklicka på aktuellt tidschema 

för att välja. Om byte av tidschema görs för ett datum där det tidigare är bytt 

tidschema kommer en kontrollfråga. Klicka på OK för att välja tidschemat. Klicka på 

Avbryt för att behålla det tidigare bytet. 

 

För att byta tidschema på flera dagar, markera dagarna för en eller flera anställda, 

högerklicka i markeringen och välj Byt tidschema. En ny flik med samtliga tidscheman 

presenteras. Dubbelklicka på aktuellt tidschema. Om byte av tidschema görs för ett 

datum där det tidigare är bytt tidschema kommer en kontrollfråga. Klicka på OK för 

att välja tidschemat. Klicka på Avbryt för att behålla det tidigare bytet. 

För att byta tidschema för ett datumintervall, markera en eller flera anställda i 

personlistan och högerklicka i markeringen och välj Byt tidschema. En ny flik med 

samtliga tidscheman presenteras. Skriv in datum i fälten Fr o m och T o m för det 

datumintervall som tidschemat skall gälla för. Samtliga dagar i datumintervallet får det 

valda tidschemat. Klicka därefter på aktuellt tidschema. En kontrollfråga om du vill 

byta tidschema för datumintervallet visas. Klicka på OK för att välja tidschemat. Klicka 

på Avbryt för att välja ett annat tidschema. 

 

Om ett tidschema byts för passerade datum, omberäknar programmet per automatik. 

 

Det går inte att byta tidschema för periodavslutade datum.  

 



 

 

   

Funktionsbeskrivning utbytesschema 

TIDOMAT Portal 

 

 

 
   

46170131-1440  14 

 © 2014 Tidomat AB  

 

 

 

Rulla ut veckoschema 

Valet Rulla ut veckoschema innebär att tidscheman rullas ut med en schemacykel. Vid 

utrullningen tar programmet hänsyn till inlagda avvikelsedagar. Ändras veckoschemat 

efter att det är utrullat påverkas inte redan utrullade perioder.  

 

För att rulla ut veckoschema på en dag, högerklicka på schematiden och välj Rulla ut 

veckoschema. En ny flik med samtliga veckoscheman presenteras. Dubbelklicka 

därefter på aktuellt veckoschema för att välja. Programmet hämtar tidschemat för den 

aktuella veckodagen enligt schemacykeln. 

 

För att rulla ut veckoschema på flera dagar, markera dagarna för en eller flera 

anställda, högerklicka i markeringen och välj Rulla ut veckoschema. En ny flik med 

samtliga veckoscheman presenteras. Dubbelklicka på aktuellt veckoschema.  

 

För att rulla ut veckoschema för ett datumintervall, markera en eller flera anställda i 

personlistan och högerklicka i markeringen, välj Rulla ut veckoschema. En ny flik med 

samtliga veckoscheman presenteras. Skriv in datum i fälten Fr o m och T o m för det 

datumintervall som veckoschemat skall gälla. Klicka därefter på aktuellt veckoschema. 

En kontrollfråga om du vill byta veckoschema för datumintervallet visas. Klicka på OK 

för att välja veckoschemat. Klicka på Avbryt för att välja ett annat veckoschema. 

 

Om ett bytt tidschema finns i datumintervallet får du en kontrollfråga. Klicka på OK för 

att rulla ut veckoschemat, det tidigare bytet gäller vid beräkning. Skall beräkningen ske 

mot det nu utrullade veckoschemat skall återställ tidschema väljas. Klicka på Avbryt för 

att inte rulla ut veckoschemat. 

 

Om ett tidigare utrullat veckoschema finns i intervallet får du en kontrollfråga. Klicka 

på OK för att välja att rulla ut veckoschemat. Datum ändras på de tidigare utrullade 

veckoschemat alternativt raderas. Klicka på Avbryt för att inte rulla ut veckoschemat. 

 

Om rulla ut veckoschema görs på passerade datum, omberäknar programmet per 

automatik. 

 

Det går inte att byta veckoschema för periodavslutade datum.  
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Kopiera schema 

En anställds schema för en vecka kan kopieras till innevarande vecka eller fram till ett 

datum. En anställds schema för en vecka kan kopieras till en eller flera andra 

anställda. Valen för de olika kopieringsalternativen finns i snabbmenyn i personlistan. 

 

Valet kopiera schema från föregående vecka innebär att schemat från veckan före den 

vecka som presenteras kopieras till den vecka du presenterar eller fram till ett visst 

datum. Ingen hänsyn tas till avvikelseschema. Högerklicka på den anställdes namn i 

personlistan och välj i snabbmenyn Kopiera schema från föregående vecka ange t o 

m datum om schemat skall kopieras in för kortare eller längre period. 

 

Valet Kopiera schema till nästa vecka innebär att schemat från den vecka du 

presenterar kopieras till näst följande vecka eller fram till ett datum, ingen hänsyn tas 

till avvikelse schema. Högerklicka på den anställdes namn i personlistan och välj i 

snabbmenyn Kopiera schema till nästa vecka ange t o m datum om schemat skall 

kopieras in för kortare eller längre period. 

 

Valet Kopiera denna veckas schema från NN innebär att en anställds schema kopieras 

till en eller flera anställda. Markera de anställda i personlistan inklusive den anställdes 

schema som skall kopieras. Högerklicka på den anställdes namn vars schema skall 

kopieras till den eller de övriga anställda och välj Kopiera denna veckas schema från 

NN. 

 

Om kopiera schema görs på passerade datum, omberäknar programmet per 

automatik. 

 

Det går inte att kopiera schema till periodavslutade datum.  

 

Återställ 

Skall ett bytt tidschema eller ett utrullat veckoschema tas bort. Markera den eller de 

dagar som utbytesschemat skall tas bort på. Högerklicka i markeringen och välj 

Återställ tidschema alternativt Återställ utrullat veckoschema. 

 


