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Inloggning via intranät,
Insidan (Burlöv och Staffanstorp) eller Inka (Kävlinge)
Börjar med att ange ditt användarnamn och lösenord.
Samma som vid inloggning på datorn
Klicka på Logga in

Inloggning via webbadress
Burlöv: https://aw.burlov.se
Kävlinge: https://aw.kavlinge.se
Staffanstorp: https://aw.staffanstorp.se
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Kalendern
När man har loggat in hamnar man på Startsidan för medarbetare.

Under Visa meny hittar man Självservice.
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För att registrera sina arbetspass väljer man Kalender under Självservice.

Man kan välja om man vill se kalendern månad, vecka eller dag.
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Registrering av dag och nattpass
Vid registrering i kalendern har man två alternativ, antingen klickar man på ”Lägg till ny
aktivitet” eller klickar man i det vita fältet på den aktuella dagen i kalendern.
Alternativ 1

Väljer man ”Lägg till ny aktivitet”, visas ny ruta med alternativ.

För att registrera det arbetade passet väljer man ”Avvikande tjänstgöring”. Ny ruta
kommer upp där man registrerar sitt pass.
Alternativ 2
Klickar man i det vita fältet på den aktuella dagen i kalendern, visas ny ruta med
alternativ.

För att registrera det arbetade passet väljer man ”Avvikande tjänstgöring”. Ny ruta
kommer upp där man registrerar sitt pass.
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Fyll i rödmarkerade fält. I Orsak väljer man ordinarie arbetstid i rullistan.

Tryck här för att
registrera rast.

När man ska lägga till ny arbetsplats väljer man förstoringsglaset. Har man gjort detta en
gång så lägger sig arbetsplatsen i rullistan och finns där som val till nästa registrering.
OBS, vid varje registrering av ett arbetspass måste man välja arbetsplatsen man varit på,
annars går inte arbetspasset vidare till chef för attest.
När man tryck på förstoringsglaset kommer ny ruta upp, där söker man fram arbetsplatsen.
Markera den arbetsplats du varit på, tryck sedan Spara. När man tryckt på spara återkommer
man till registreringsbilden för arbetspasset.
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För att registrera ett nattpass väljer man start och slut datum för arbetspasset, och
vilket klockslag man arbeta emellan.
Exempel. Arbetar natten mellan den 3-4 april kl.21:00-07:00

När allt är ifyllt under avvikande tjänstgöring, klicka på Spara.
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Registrering av nattpass med jour
Vid registrering av nattpass med jour väljer man ”Lägg till ny aktivitet”.

Välj Avvikande tjänstgöring för att registrera nattpasset.

Nattpasset är tex. 3-4 april kl. 21:00-07:00 med jourpass kl. 23:00-06:00.
Nattpasset måste delas upp i två registreringar. Första registreringen blir på datum 3 april
kl. 21:00-23:00, dvs arbetstiden innan jourpasset börjar.

När man ska lägga till ny arbetsplats väljer man förstoringsglaset. Har man gjort detta en
gång så lägger sig arbetsplatsen i rullistan och finns där som val till nästa registrering.
OBS, vid varje registrering av ett arbetspass måste man välja arbetsplatsen man varit på,
annars går inte arbetspasset vidare till chef för attest.
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När man tryck på förstoringsglaset kommer ny ruta upp, där söker man fram arbetsplatsen.
Markera den arbetsplats du varit på, tryck sedan Spara. När man tryckt på spara återkommer
man till registreringsbilden för arbetspasset.

Andra registreringen blir på datum 4 april kl. 06:00 – 07:00, dvs arbetstiden efter jourpasset.

OBS, vid varje registrering av ett arbetspass måste man välja arbetsplatsen man varit på,
annars går inte arbetspasset vidare till chef för attest.
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För att sedan registrera jourpasset välj Bunden tid.

Jourpasset görs i en registrering, dvs 3-4 april med klockslag 23:00-06:00.

Även på varje jourpass måste man välja arbetsplats.
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Översikt
För att se dina registrerade arbetspass gå över till Saldo/översikt, sedan Avvikande
tjänstgöring översikt.

Väl inne under översikten, väljer man vilken period man vill se, tex 2016 eller datum
from och tom. Man måste även välja vilken anställning, om du har mer än en
timanställning. Tryck sedan Visa.

De pass som är registrerade på den valda tjänsten visas. Här ser man tex vilka pass som
är beviljade.
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Anställning

I fliken Anställning visas den anställning som kalendern avser. I rullistan kan man byta
ifall man har mer än en anställning.

Alla anställningar
Översikt över alla sina anställningar samtidigt i en kalender till skillnad från ”anställning”
som enbart visar en.

Lönelista
Så snart chefen godkänt dina arbetspass kan du gå in under Min lön för att se dina
registrerade timmar och din lön.

Har ändringar gjorts kan man se resultatet nästa dag, eftersom lönelistan uppdateras
varje natt.
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