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Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.7
Följande nyheter och förändringar har införts i TIDOMAT Portal version 1.7 efter
version 1.6.

Ny Registreringsterminal med touchskärm
Registreringsterminal RT-9100 kommunicerar
via webbanrop och ansluts enkelt på ert nätverk
via WIFI eller Ethernet.
Funktioner:
• Registrering sker i realtid med kort/tag
eller kod, även om terminalen är i off-line.
•

Projektregistrering i realtid.

•

Se samtliga saldon.

•

Visa meddelande.

•

Veckoschema med möjlighet att se föregående/kommande veckor.

•

Dagens registreringar med möjlighet att se föregående dagar.

Antal övertidsnivåer utökat från 3 till 10
Fler övertidsnivåer har lagts till för att öka flexibiliteten och kunna hantera fler
avtal i samma databas.

Separat övertidsschema
Som alternativ till övertid direkt på tidschemat finns det nu möjlighet att istället
skapa ett obegränsat antal övertidsscheman. På personkortet anges vilket
övertidsschema som gäller för respektive anställd (lika som ob-schemat).
Observera att det är valbart om övertiden skall styras i tidschemat eller det
separata övertidsschemat.
Fördelen med att ta bort övertiden från tidschemat är att det minimerar risken till
fel övertidsutvärdering, då övertidsavtalet är kopplat direkt till personen.
Samtidigt minskas antal tidscheman.
För att skifta beräkningssätt behöver ni hjälp av Tidomat då bakomliggande
beräkningar kan påverkas.

Utökat OB-nivåer från 5 till 10
Ob-grundschemats nivåer är utökat till 10 vilket styrs via systeminställningarna.
Det är också möjligt att direkt på schemat ställa in om ob skall utgå eller ej vid
övertid, mertid, +flex och -flex.
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Ytterligare Användarroller
Till varje Portalanvändare kan 8 Användarroller + 1
Egenrapportering/Portalanvändare nu anslutas.

Ny attestnivå 4
Det går nu att skapa en behörighet som gör det möjligt att korrigera och
attestera i nivå 3 för chefer. Attestnivå 4 är avsedd för administratör för att göra
det möjligt att korrigera tider som är attesterade i nivå 3, det går inte att
attestera i nivå 4. Den reserverade standard behörigheten för Administratör får
behörigheten automatisk, ev. övriga användarroller måste uppdateras.
Notera att periodavslutade dagar inte kan korrigeras.

Anställd kan uppdatera anhörig
Den anställde kan själv uppdatera Nära Anhörig via Egenrapporteringens flik
Hem. Här finns en ny behörighetsstyrd modul Anhörig.

Notifiering av ledighetsansökan via e-post
Vid en ny ledighetsansökan kan ett e-postmeddelande skickas som notifierar
berörd chef(er) att det finns en ny ledighetsansökan att ta ställning till.

Skicka meddelande med e-post
När ett personligt meddelande skickas går det nu att välja om det skall skickas
med e-post eller internt i TIDOMAT Portal.

Maila tidrapport från Portalen till anställd
När önskade rapporter är framtagna finns ett nytt val i Snabbmeny Arkiv: Skicka
rapport med e-post. Tidrapporten kommer att skickas till respektive person om
de har en e-postadress definierad.

Aktivitetsgrupper kan anslutas per projekt
Aktiviteter kan grupperas i aktivitetsgrupper. På projekt finns en rullgardinsmeny där

det går att välja lämplig aktivitetsgrupp för projektet alternativt alla aktiviteter.

Inläsning av kortdata via TIDOMAT Portal, Person.
På Person finns en ny underflik Kortdata. Denna innehåller alla kortdata som är
kopplade till personen. Inläsning av kortdata kan här göras manuellt eller via
inläsning med USB-läsare. USB-läsare kan beställas av Tidomat.
Det finns dessutom ett nytt menyval under Admin, Personer som heter
Kortdata, där alla personer med kopplade kortdata presenteras.

Agera persondatabas till TIDOMAT smartONE passagesystem
Istället för att lägga upp de anställda på nytt i TIDOMAT smartONE
passagesystem kan persondatabasen i TIDOMAT Portal användas.
Det görs genom att det externa gränssnittet som finns i smartONE för att fråga
efter kort/person kopplas ihop med TIDOMAT Portal. En aktiv person i Portalen
kan göra en godkänd inpassering. För mer info om smartONE se
http://www.smartone.se.
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Allmänt
Nya systemkrav: SQL 2005 och Windows Server 2003 stöds ej längre. Se
teknisk specifikation för version 1.7.

Allmänna förändringar/förbättringar
Fältväljaren på alla personlistor under Välj fält, Användarbehörighet är
uppdaterad med visa Användarroll.
Vid redigering av personalens tider visas TJ (tjänste) enbart om användaren har
rätt till tjänste.
Genväg till Anhörig finns från samtliga personlistor.
En rullgardinsmeny visar alla befintliga mallar på Min
sida/Min personal. Hanteringen i övrigt är som tidigare.
Tidrapporten kan skickas med e-post till den anställde, rapporten skickas till den
e-post som är inlagd i personregistret.
Det går nu att öppna valfritt antal flikar med rapporter.
Tid- och summarapporter kan tas ut från enhet-, avdelning- och
persongruppslistorna. Multiselect kan användas på enhet och avdelning, alla
personer som ingår i valt objekt tas med.
Planering kan tas fram för valfri period från både Min Personal och via Admin
fliken.
Nytt veckoschemaupplägg, arbetssättet att bygga och presentera ett
veckoschema är förändrat.
Den anställde kan nu välja om Ledighetsansökan skall skickas med e-post.
Via Systemunderhåll, Inställningar, Texter kan anpassade texter användas. Nytt
är att även systemtexter så som övertidsnivåer och OB-nivåer samt texter i
Touch Registreringsterminal kan anpassas.
Programstatus omfattar samtliga tjänster, uppdaterad med: TIDOMAT Lunch,
Tidlon (om programvaran körs som auto) och Registreringsterminal Touch.
PersonImport uppdaterar också Programstatus varje gång den kör en
uppdatering.
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Tidkorrigeringsbilden är omgjord. Den tidstyp som
skall påverkas väljs i listan och sedan anges önskat
värde i formatet i ttmm. Största värde som kan
läggas till/tas bort är som tidigare + eller – 99
timmar (skrivs 9900).
Det finns stöd för att ange max 8 st tidstyper på en
tidkorrigering.

Ny Registreringsterminal RT-9100
RT-9100 kommunicerar via webbanrop och ansluts enkelt på ert nätverk via
Ethernet eller WIFI. Vid eventuellt nätverksbortfall sparar terminalen
registreringar lokalt. När terminalen åter är online skickas de sparade
registreringarna per automatik till servern vilket säkerställer den anställdes
arbetade tid. Upp till 25 000 registreringar klarar terminalen att spara lokalt.

Följande funktionalitet finns:
•

Identifiering med kort/tag alternativt manuell inmatning av kortnummer
(inställning), även i off-line.

•

Registrering i realtid med kod, tjänste och ÖT, även i off-line.

•

Registrering av projekt i realtid.

•

Läsa meddelanden.

•

Se veckans schema (även tidigare och senare veckor).

•

Se saldon.

•

Se dagens registreringar med dagsaldon (även tidigare dagar).

•

Koppla kortdata.

•

Observera att användare som skall kunna registrera i RT-9100
terminalen måste ha en bock i standardanvändare.

Mjukvaran i RT-9100 är licensierad vilket kräver en licens per ansluten terminal.
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Min- och Maxvärden är tillagda på extra rasterna

Samma funktionalitet som tidigare har funnits enbart på lunch är nu tillagda på
alla 3 extrarasterna. Tidschemat är därför förändrat enligt nedan.

Övertidsberäkning
För större flexibilitet gällande övertidsberäkning har flera förändringar utförts:
Antal övertidsnivåer utökat från 3 till 10

Det är valbart om övertidsberäkning skall styras via tidschemat eller via ett
separat övertidsschema (som ob-schema). Om rutan Övertid i tidschemat
bockas ur tas raderna ovan bort och istället visas enbart denna rad.

Övertidsscheman måste då istället skapas för de avtal
som ert företag har.

På personkortet anges vilket övertidsschema som
gäller för respektive anställd.

Genom att flytta övertidsberäkningen från tidschemat till personen minimeras
risken att använda ett schema med fel övertidsregler. Notera om ni vill flytta
övertidsberäkningen behöver ni först kontakta Tidomat då det kan finnas
underliggande beräkningar som kan påverkas.
Har ni ingen övertidsberäkning i TIDOMAT Portal, visas inte valet
Övertidsschema i Admin meny och i tidschema döljs hela övertids sektionen.
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Veckoschema
Hur veckoschemat byggs upp och presenteras är omgjort. Det är nu anpassat
att visas lika som planeringens liggande schemautseende för att ge en bättre
översikt framförallt vid fler veckoscheman.
På vår Youtube-kanal finns en guide som presenterar hur ett veckoschema kan
byggas upp.
https://www.youtube.com/user/TidomatAB
När ett nytt schema skapas markeras med fördel först alla dagar som skall ha
samma tidschema och därefter hanterar ni det som avviker, via Snabbmeny
finns nu två menyval:

•

Välj tidschema i rullgardinsmeny, där ni kan välja alternativt söka i
veckoschemats beteckning.

•

Välj tidschema i tidschemalistan som öppnar en ny flik, här kan önskade
filtreringsfält tas fram (alla tidschemats fält är sökbara), för att hitta det
tidschema ni önskar.
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Förändringar meny för meny
Egenrapportering
Hem
Ny modul Anhörig. Modulen presenteras under Ändra lösenord. Den anställde
kan själv uppdatera informationen om behörigheten är tillagd i Användarrollen.

Obs! För modulen skall presenteras måste den läggas till i användarrollen
under Hem->Övrigt->Anhörig.

Projektregistrering är förenklad, då aktiviteter kan grupperas i
aktivitetsgrupper. Per projekt går det att koppla lämplig aktivitetsgrupp, vilket
innebär att enbart de aktiviteter som är relevanta för respektive projekt
presenteras. Den anställde får således en kortare och mer adekvat lista att välja
av.
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Min Sida
För att underlätta för de anställda att ta fram sparade mallar har
en rullgardinsmeny lagts till. (Via snabbmenyn på min sida har
det även tidigare gått att ta fram sparade mallar).
Tips! Har ni inte tidigare lagt in standardmall för de anställda kan ni som
administratör göra det. För att skapa en standardmall måste man ha behörighet,
vilket ni har som administratörer. Har ni inte kopplat en egenrapporteringsroll till
er inloggning kan ni göra en tillfällig. I menyn Användarbehörighet->
Portalanvändare, klicka på Ny. Ange ett ID, välj en Person (lämpligt er själva),
Lösenord och välj standardmallarna för Egenrapportering och Administratör.
Logga in och skapa de mallar som ni önskar och spara dem.

En Ledighetsansökan kan nu notifieras exempelvis till närmaste chef via e-post.
Vid en ny ansökan presenteras en listbox med de chefer/administratörer som
har behörighet att administrera Ledighetsansökan för den som ansöker.
Markera den/de som skall ha en notifiering.

TIDO-174478868-17

3.0

©2017 Tidomat AB

SIDA 9/22

Nyheter i version 1.7
TIDOMAT Portal

Ett e-post skickas med Orsak till ledigheten samt ev. kommentar t.ex.:

Det går inte att svara på meddelandet utan ansökan administreras som vanligt
via TIDOMAT Portal.
Att tänka på: För att få notifiering måste e-post vara definierat.

Tidrapport kan skickas med e-post. Skriv ut tidrapporten på bildskärmen och
välj Snabbmeny Arkiv, Skicka rapport med e-post. Anställd kan skicka den egna
tidrapporten med e-post till sig själv till den e-postadress som ligger inlagd på
person.
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Min Personal
Via fältväljaren kan önskade fält tas fram och sparas i egna mallar, system- och
standardmall (kräver behörighet). Dessa mallar har tidigare enbart kunnat tas
fram via Snabbmeny på rubrikraden. För att förenkla byte av mall finns nu en
rullgardinsmeny som presenterar de sparade mallarna.

Samma mallar visas nu både i Min personal och i Admin/Min personal.
Inställningar i övrigt gällande t ex sortering och filtrering sparas separat per flik.
Tips! För att enklare hitta var snabbmenyer finns, klicka på kugghjulet
högst
upp till höger på sidan och välj ”Visa knapp för snabbmeny”. Kommandot
plockar fram knappar där det finns ett underliggande menyval.

Fältväljaren på Min Personal och i Planering är uppdaterad med valet foto. Fält
– Välj Fält – Person – Foto.

Valet Hantera Planering (snabbmeny på en person eller persongrupp) är
uppdaterad med valet Period, vilket öppnar Planering Period i en ny flik med
valt urval t ex en avdelning.
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Planering – Period visar schemat utrullat i kalendern med samma datum som i
Min personal, ni kan därefter välja önskad period.

Via Visa som går det att förändra hur schemainformationen presenteras,
Arbetstid, ID, Beteckning eller en Grafisk översikt.
Tips! Genom att ta fram fältet ” Tim”, som visar differensen mellan nuvarande
schema och grundschemat, går det att kontrollera att det utrullande schemat
stämmer överens med grundschemat/sysselsättningsgradens timmar för den
valda perioden. Detta har tidigare inte gått att få fram.
Menyn Kopiera schema är förändrad för att förtydliga vilken vecka som
kopieras.

Byt tidschema kan nu utföras på två sätt. Markera först den dag/dagar du vill
byta, aktivera snabbmenyn någonstans i det markerade fältet, två val
presenteras:
• Byt tidschema i rullgardinsmeny.
•

Byt tidschema som öppnar schemalistan i en ny flik (som tidigare).
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Om du markerat flera personer eller dagar (multi select) och väljer Byt
tidschema i rullgardinsmeny öppnas enbart en dag i redigerbart läge men alla
markerade dagar bli ersatt med det valda schemat.

Ett Personligt meddelande kan ”Skickas med e-post”. Markera den/de personer
som ni vill skicka ett meddelande till via personlistan i Min Personal, välj
snabbmeny Hantera, Nytt Meddelande. Välj att Skicka eller Skicka med e-post.
Till skillnad från Meddelande och Påminnelse kan inte ett personligt
meddelande datumstyras utan det skickas direkt.

Notera att skicka meddelande är behörighetsstyrt vilket innebär att inloggad
användare enbart kan skicka till de personer som behörigheten tillåter.

Rapporter kan nu öppnas i valfritt antal flikar oavsett om det är en tidrapport
eller en summarapport.

Tidrapporter kan skickas med e-post. Markera den/de personer som ni vill
skicka tidrapport till, ta fram rapporten som vanligt t ex via Min personal. När ni
har rapporten framme på bildskärmen ta snabbmenyn någonstans i rapporten.
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Under Arkiv finns menyvalet Skicka rapport med e-post. Tidrapporten kommer
att skickas till den e-post som är inlagd i personregistret på respektive person.
Om e-post inte finns inlagd visas ett felmeddelande.
Meny Informationstablå: då samtliga personlistor har samma val är även
Hantera Planering uppdaterad med visa Planering-Period. Från Nytt
meddelande kan även ett personligt meddelande skickas med e-post.
Från Ledighetsansökans lista Ansökningar kan en eller flera ansökningar direkt
behandlas utan att först öppnas. Markera den/de ansökningar som ni vill
hantera, i Snabbmenyn finns nu valen Markera som läst/oläst, Radera, Ta
emot, Neka, Återsänd eller Bevilja. Välj önskad åtgärd. Vid multi select är det
bara de val som stämmer överens för samtliga som kan väljas. En kontrollruta
presenteras med ditt val, t ex Bevilja 2 poster? Du kan välja Ok eller Avbryt.

Vid en ny Ledighetsansökan är det den anställde som väljer om ansökan även
skall notifieras via e-post. En lista visas med de användare som är behöriga att
behandla ledighetsansökan för den anställde. Oftast är det närmaste chef men
det kan vara flera användare beroende på hur ni har satt upp era behörigheter,
från listan väljs den/de som skall notifieras. En notifiering går inte att besvara
utan ansökan skall administreras som vanligt i TIDOMAT Portal.
Notera att Notifiering förutsätter att e-post är definierad under person.
Ny kryssruta Visa borttagna/nekade/återsända ansökningar. Om det finns
ansökningar här visas dessa under respektive statusgrupp.
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Från Meny Meddelande kan ett Nytt meddelande skickas.

Meddelandetyp: Personligt går nu att skicka via e-post. Välj person ur
rullgardinsmenyn, Välj Skicka eller Skicka med e-post.
Till skillnad från Meddelande och Påminnelse kan
inte ett personligt meddelande datumstyras utan
skickas direkt. En kvittens presenteras meddelandet
gått iväg.

Förbättring, när ett meddelande
eller påminnelse
visas klockslagen när meddelandet öppnas.
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Admin
Personer
Min Personal
Samma mallar visas nu både i Admin/Min personal och Min personal.
Inställningar i övrigt gällande t ex sortering och filtrering sparas separat per flik.
Fältväljaren på Person är uppdaterad med valet Foto

Personer
Menyn Personer – Person: På ”personkortet” finns ett nytt fält tillagt Ötschema. Som alternativ till att använda övertidsberäkningen direkt på
tidschemat finns det istället möjlighet att koppla ett övertidsschema direkt till
personen. Övertidsschemat måste finnas definierat under Schema.
Notera att Tidomat behöver konsulteras om ni vill gå över till övertidsberäkning
via ett schema då det kan finnas bakomliggande beräkningar som påverkas.

Ny menyflik Kortdata presenterar den kortdata som är kopplad till personen. Via
snabbmeny kan kortdata raderas och kopieras. För att koppla nya
kortdata, klicka på Ny. Inläsning kan även ske via en USB-läsare
som läser era kort/tags. Genom att välja
sparas data och
nästa person i personlistan öppnas.
Meny Personer – Kortdata: Listan innehåller alla personer med kopplade
kortdata. Från listan kan kortdata raderas/uppdateras. Det finns också en
Genväg Person som öppnar personkortet i en ny flik.
Notera: Hantera kortdata är behörighetsstyrt, måste läggas till i användarrollen.

Planering
Under meny Planering finns ett nytt val Period. Det utrullade schemat
presenteras för valfri period samt för de personer som inloggad användares
behörighet tillåter. Vid första inloggning presenteras dagens datum, därefter det
intervall du senast valde.

Via Intervall väljs önskad period, i bilden nedan är det 6 veckor. För att
presentera schemat expanderas önskade personer.
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 Tim =
Tips! För att kontrollera att det utrullade schemat stämmer med grundschemats
antal timmar kan fältet ” Tim” tas fram.

Ledighetsansökan
Från Ledighetsansökans lista Ansökningar kan en eller flera
ansökningar direkt behandlas utan att först öppna dem. Markera de
ansökningar som skall hanteras, via Snabbmenyn finns nu de val
som är valbara för samtliga markerade ansökningar.
Ny kryssruta som visar/döljer borttagna/återsända/nekade ansökningar.

Meddelande
Från menyn Meddelande går det att skicka ett Personligt meddelande med epost. Snabbmeny Hantera Nytt meddelande, som finns via alla personlistor, har
samma funktionalitet. Ett Personligt meddelande går att skicka via e-post med
hänsyn till inloggad användares behörighet.
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Schema
Tidschema
Layouten på schemat är förändrad. Samtliga fyra raster presenteras
tillsammans då det nu finns min-, max- och autorast även på extra rasterna.
Övertids nivåerna är utökande från 3 till 10, det finns också möjlighet att
definiera övertidsregler i ett separat övertidsschema. På tidschemat måste i så
fall bocken övertid i tidschemat bockas ur.

Veckoschema
Layouten för veckoschemat är förändrat och det samma gäller vid upplägg av
nya scheman. Schemat presenteras liggande lika som i Planering.
Det finns två val att välja. Schemaöppna en rullgardinsmeny där schemats
beteckning visas eller som tidigare, öppna en ny flik med hela tidschemalistan
där det finns möjlighet att ta fram önskade fält för filtrering av informationen.

Se även vår guide på vår Youtube-kanal,
https://www.youtube.com/user/TidomatAB.
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ÖT-scheman
Istället för att ange övertidsinställningarna direkt på tidschemat kan de flyttas till
ett ÖT-grundschema med tillhörande ÖT-avvikelseschema. Antal övertidsnivåer
har utökat till totalt 10.

Varje anställd kopplas till ett ÖT-schema på
”personkortet”, lika som OB-schemat.
För företag med flera avtalsområden och många tidscheman kan det vara en
fördel att flytta övertidsberäkningen och på så sätt förenkla och minska antal
tidscheman. Det kan också underlätta vid schemabyten då regelverket för ÖT
inte ligger direkt på schemat.
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Operatör
Enheter
Från Enhetslistan kan en eller flera enheter markeras och tid- och
summarapporter tas ut. Fördel är att ni får med alla personer som ingår i
respektive valt objekt, personer sorteras enligt "Enhet, Avdelning, Efternamn,
Förnamn".

Avdelningar
Från Avdelningslistan kan en eller flera enheter markeras och tid- och
summarapporter tas ut. Fördel är att ni får med alla personer som ingår i
respektive valt objekt, personer sorteras enligt " Avdelning, Efternamn,
Förnamn”

Fjärrsupport
Ny meny Fjärrsupport. Användare som har behörighet till supportanmälan får
vid uppgradering behörighet till fjärrsupport.
Supportanmälan
Tips! Om ni lägger in kontaktuppgifter under
Systemunderhåll/Licensinformation, fylls dessa uppgifter i per automatik vid en
ny supportanmälan.

Projekt
Nytt menyval Aktivitetsgrupper. Samtliga upplagda Aktiviteter kan väljas till en
aktivitetsgrupp.
På varje Projekt kan en Aktivitetsgrupp anslutas som begränsar urvalet, vilket
underlättar för den som skall projektregistrera då aktivitetslistan blir kortare och
är relevant för projektet. T ex till Projektet ”Version 1.7” har vi kopplat
aktivitetsgruppen ”utveckling” med ett antal kopplade aktiviteter. Till Projektet
Lagret har vi kopplat en Aktivitetsroll med för lagret relevanta aktiviteter. Valet
”Alla aktiviteter” finns.
För att skapa aktivitetsgrupper välj Aktivitetsgrupp och Ny. Ge gruppen ett
namn, det är namnet som är valbart under Projekt. En lista med samtliga
aktiviteter visas, välj de aktiviteter som skall vara valbara i gruppen, spara.
Under Projekt finns nu det nya fältet, välj den aktivitetsgrupp som är relevant för
respektive projekt.
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Användarbehörighet
Portalanvändare
I listan Portalanvändare finns alla upplagda Användare/Id. Fältväljaren på
Portalanvändaren är nu uppdaterad med fälten:
•

Standardanvändare: För att kunna registrera i den nya Touch terminalen
krävs att man har en standardanvändare kopplad.

•

Egenrapportering: Presenterar ev. kopplad användarroll till
Egenrapportering.

•

Användarroller: Visar övriga kopplade Användarroller samt inom
parantes för vilken personal.

8 Användarroller + 1 Egenrapportering kan nu anslutas till varje
Portalanvändare.

Persongrupper
Från persongruppslistan kan en persongrupp markeras och tid- och
summarapporter tas ut. Fördelen med att ta ut rapporter från persongruppen är
att man får med alla personer som ingår i persongruppen. En persongrupp kan
skapas med ett urval mixat med enheter, avdelningar och enskilda personer.
Dessutom kan villkoren nedan tas med

Rapporterna sorteras enligt ”Avdelning, Efternamn, Förnamn”
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Systemunderhåll
Inställningar
Ny meny Systeminställningar. Varje TIDOMAT Portal databas har ett system-ID
som presenteras här. Strängen skall inledas med OK- vilket indikerar att det
finns samma Id i Tidomat.ini.
Visa påminnelse fråga vid spara kan bockas ur
om ni inte vill ha kontrollfrågan när en post
sparas. T ex om ett tidschema förändras visas
inklippt bild.

Meny Meddelande, för att meddelande och notifiering skall kunna skickas med
e-post måste Aktivera SMTP e-post markeras. Se hjälptexten hur fälten skall
anges.
Under fliken Touch går det att anpassa texterna för Registreringsterminal RT9100. Här finns också möjlighet att ändra standardinställningarna för
terminalen, se hjälptexterna under menyfliken vad de olika valen står för.
Systemunderhåll – Licensinformation
Om kontaktuppgifter anges under Licensinformation, fylls fälten i med automatik
när en supportanmälan görs.
För mer information eller en visning av TIDOMAT Portal version 1.7 kontakta
sälj och marknad via info@tidomat.se.
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