
Administration av närvarostämplingar

Detta dokument används endast under utbildning i Monitor G5. Det arbetssätt som beskrivs i
utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
sedan beskrivas i företagets interna arbetsflödesbeskrivningar. För detaljerad information om
olika begrepp och områden som beskrivs i utbildningen kan du läsa online-hjälpen till
respektive rutin. Online-hjälpen hittar du via hjälpknappen på verktygsmenyn eller via Shift

+ F1 i rutinen. Du kan också se online-hjälp till ett visst område eller exempelvis en box via F1 i
rutinen.

I detta utbildningsmaterial beskrivs de inställningar som krävs för att personalen ska kunna stämpla
närvaro och arbetsuppgifter för att administrera närvarostämplingar.

Personalregister – Tidrapportering
I denna rutin registrerar du all personal som ska stämpla i stämplingsterminalen. För
närvarostämplingar är det i huvudsak inställningar i fliken Närvaro/Schema och fliken Attestant som
berörs.

När du registrerar en ny person så är det tvingande att du fyller i för- och efternamn samt väljer en
avdelning för personen. De inställningarna gör du i fliken Allmänt.

Fliken Närvaro/Schema
I denna flik har du alla inställningar som beror närvarostämplingar och scheman.

Viktiga inställningar i denna flik:

Tidrapportering – här är Närvaro/Arbete förvalt. Den inställningen krävs för att personen ska
kunna närvarostämpla.
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Parametergrupp – denna grupp styr väldigt många inställningar för hur personens
närvarostämplingar ska hanteras. T.ex. möjlighet att stämpla flex, vilka tidssaldon som ska
användas, hur mycket arbetstidsförkortning som ska genereras. Parametergrupper registreras i
rutinen Parametergrupper.

Schemahantering – här kan du välja av Inget schema eller Enligt Schemacykel, där det senare
alternativet tänder upp alla övriga inställningar i rutinen som krävs om personen ska stämpla
med schema.

Schemacykler – här lägger du till en schemacykel med från och med datum för varje gång som
en anställd ska byta arbetstider. Schemacykler registreras i rutinen Schemacykler. Med knappen
Visa inaktiva poster kan du ta fram även tidigare inlagda schemacykler på personen som inte
längre är aktuella.

Fliken Attestant
I denna flik finns alla inställningar som berör attestering och korrigering av stämplingar.

Inställningar i denna flik:

Användare – här lägger du till de användare som ska kunna korrigera och attestera personens
stämplingar.

Korrigera arbete – styr att arbetsstämplingar får korrigeras.

Korrigera närvaro – styr att närvarostämplingar får korrigeras.

Attestering – här kan du välja om användaren ska vara huvudattesterare, andrahandsattesterare
eller inte ska få attestera närvarostämplingar.

I rutinen Systemattesterare kan du också lägga upp en systemattesterare. Den användaren får
rättighet att korrigera stämplingar och blir andrahandsattesterare för all personal. I denna flik
visas systemattesterare på en rad med grå bakgrund (se bilden ovan).
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Schemaundantag
Denna rutin använder du för att lägga in en tillfällig arbetstid för en eller flera ur personalen, som ska
gälla i stället för den schemacykel som annars styr vilken arbetstid som gäller dag för dag.

Lägga in schemaundantag:

1. Markera med kryssrutan Ta med i tabellen ett eller flera anställningsnummer av de du selekterat
fram i fliken Selektering.

2. Markera i kalendern med Ctrl + musklick de dagar då den tillfälliga arbetstiden ska gälla.

3. Välj i sektionen Schemaundantag vilket schema som ska ersätta var och ett av de scheman som
finns representerade de markerade dagarna.

4. Spara i rutinen.

Schemaundantag går även att lägga in och granska på en person åt gången i rutinerna Personalregister
– Tidrapportering och Närvarotablå.

MONITOR-tips!

Tänk på att det är ett schema som anges, inte en kalender. Om t.ex. svenska helgdagar
infaller inom perioden så måste flera rader med schemaundantag läggas in (före och
efter helgdagen), eftersom svenska helgdagar endast finns angivna i schemacykeln.

Schemaundantag passar bäst att använda för korta perioder, t.ex. enstaka dagar. Längre
schemabyten sköts bäst genom att på berörd personal i personalregistret lägga till
schemacykler som ska användas för ett datumintervall.
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Närvarotablå
I närvarotablån kan du se hela personalen i en lista, och få en bra överblick över vilka som har stämplat
in och vilka som är frånvarande. För varje anställd kan du även se pågående arbete i boxen Pågående
arbete längst ned i fönstret.

Bredvid varje anställningsnummer finns en ikon som visar den personens stämplingsstatus. Ovanför
listan visas en förklaring till varje ikon. Här finns kryssrutor där du kan filtrera på de olika
stämplingsstatus som finns. Om du t.ex. filtrerar på Ej instämplade, inom schematid visas de personer
som borde vara instämplade men som inte är det.

Du ser mer information om den person som är markerad i listan. Det finns knappar för att rapportera
frånvaro, lägga in planerad frånvaro och schemaundantag för personen. Det finns också knappar för att
visa schema, senaste stämplingar och aktuella tidssaldon.

Rapportera frånvaro:

En person anmäler frånvaro (t.ex. sjukanmälan).

1. Välj då knappen Rapportera frånvaro för att lägga in frånvaron i systemet.

2. I fönstret som visas väljer du en passande Frånvarokod.

3. Välj när frånvaron startar. Vid Från och med visas datum och tidpunkt för personens senaste
stämpling och styr när frånvaron startar. Fälten för datum och tidpunkt är gråmarkerade om
personen inte är instämplad. Fältet för tidpunkt är aktivt om personen är instämplad. Här anger
du tidpunkten när frånvaron ska starta. Du kan inte sätta en frånvaro att starta i framtiden.

4. Välj i fältet Till och med när frånvaron slutar, om det är känt. Annars lämna fältet tomt.
(Fältet ska i en senare version göra så att det skapas en planerad frånvaro, vilket i sin tur innebär
att frånvaron kommer att sluta vid det datumet.)
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5. Klicka på Ok.

6. Spara i rutinen.

Lägg in planerad frånvaro:

En person anmäler en planerad frånvaro (t.ex. kompledighet).

1. Välj då knappen Planerad frånvaro för att lägga in frånvaron i systemet.

2. I fönstret som visas markerar du i kalendern med musklick vilka dagar som frånvaron gäller.

3. Lägg till en Frånvarokod i tabellen under kalendern.

4. Om frånvaron bara ska gälla för en del av dagen markerar du Del av dag och då får du skriva in
tidpunkterna i fälten Från och med samt Till och med.

5. Inlagd frånvaro visas nu i kursiv stil i kalendern. Klicka på Ok.

6. Spara i rutinen.

Lägg in schemaundantag:

En person ska byta schema tillfälligt.

1. Välj då knappen Schemaundantag för att lägga in schemaundantaget i systemet.

2. I fönstret som visas markerar du i kalendern med musklick vilka dagar som schemaundantaget
gäller.

3. Lägg till ett Undantagsschema från det aktuella schemat i tabellen under kalendern. Här visas en
rad för varje unikt schema som du kommer att ersätta, så att du får en bättre insikt i vilka
scheman som kommer att ersättas.

4. (Om du har behov att lägga till flera undantagsscheman för andra dagar upprepar du nu stegen i
punkt 2–3).

5. Inlagda schemaundantag visas nu i kursiv stil i kalendern. Klicka på Ok.

6. Spara i rutinen.

Attestera/Korrigera stämplingar
Denna rutin använder du för att kontrollera personalens stämplingar, göra korrigeringar samt godkänna
stämplingarna genom en så kallad attestering.

Selektera personer att attestera och/eller korrigera:

1. Selektera de personer som du ska attestera/korrigera i fliken Selektering.

2. Om du väljer ett Attesteringsintervall i fliken kan du sedan attestera flera dagar samtidigt,
annars kan du bara göra det en dag i taget.
I listan med personerna som du hämtar visas olika symboler i en separat kolumn. Symbolen med
en grön bock betyder att alla dagar i intervallet är attesterade för den personen. En
varningssymbol betyder att någon av dagarna innehåller övertid eller frånvaro som behöver
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granskas. Om kolumnen saknar symbol så finns det bara normal närvaro på alla dagar. Visas den
röda felsymbolen finns det dagar med felaktigheter i förhållande till schemat. Dessa dagar

går inte att attestera.

3. I listan markerar du de personer som du ska attestera/korrigera. Se mer om det nedan.

Fliken Kalender visar en översyn över alla stämplingar och du har möjlighet att attestera valda
dagar/veckor. Attesterade dagar visas här med gröna siffror.

Fliken Korrigera närvaro används för att ändra, radera och lägga till stämplingar, eller för att attestera
en enstaka dag. Du aktiverar den fliken genom att markera en eller flera dagar i kalendern.

Attestera stämplingar:

1. Välj vilka personer som ska attesteras genom att markera kryssrutan Ta med i början på raden i
tabellen med personer. Du kan välja alla med kryssrutan i rubriken. Om du inte har angett ett
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attesteringsintervall kan du bara markera en person åt gången. Då finns inte heller kryssrutan Ta
med.

2. Granska stämplingarna för de valda personerna. Om du klickar på info-knappen för en

specifik dag i kalendern ser du en detaljerad lista över den dagens stämplingar.

3. Behöver något korrigeras så byter du till fliken Korrigera närvaro, se nedan.

4. Klicka på knappen Attestera när stämplingarna för alla dagar är granskade.

Beräkning av arbetstidsförkortning

I samband med att du attesterar en dag så beräknas arbetstidsförkortningen för den dagen.
Inställningarna för hur det beräknas finns i den parametergrupp som personen tillhör.

Korrigera stämplingar:

1. Välj vilken person som ska korrigeras i listan till vänster.

2. Klicka på den dag i kalendern som ska korrigeras. Flera dagar väljer du med Ctrl + musklick.

3. Gå till fliken Korrigera närvaro för att göra ändringar av stämplingarna.

4. Gör eventuella ändringar av dagens schema, övertidsberäkning (se nedan) och markera att
attestera alternativt avattestera dagen. Detta gör du överst i fliken. Har du valt flera dagar kan
du här även navigera mellan dagarna.

5. Ändra de tider in eller ut, frånvarokod och övertidsval som ska korrigeras i översta tabellen. Vid

behov infoga nya stämplingar med knappen Lägg till ny rad sist (F5). Du får då välja om det

är närvaro- eller frånvarostämpling samt tider in och ut. Närvarostämplingar har ingen symbol,
frånvaro- och lunchstämplingar visas med varsin symboler.

6. När du har korrigerat stämplingarna gör du en ny beräkning med hjälp av knappen Beräkna .

Då kommer kolumnen Tid och summeringar att uppdateras.

7. Behöver du ångra korrigeringar klickar du på knappen Ångra ändringar innan du sparar

rutinen.

8. Spara i rutinen.

Övertidsberäkning

I rutinen finns en funktion för att underlätta korrigering av dagar där det har uppstått tidsdifferens. Är
inställningen Övertidsberäkning satt till Övertid efter fylld dygnsarbetstid i personens parametergrupp,
så blir det alltid en tidsdifferens om personen har stämplat både övertid och frånvaro under en och
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samma dag. På varje frånvarostämpling finns det en kryssruta Avräkna från ÖT. Om kryssrutan
markeras kommer den frånvaron att avräknas från övertiden. Finns det mer än en frånvarostämpling
under samma dag så kan du behöva markera flera frånvaroposter för att tidsdifferensen ska bli noll.
Om det finns frånvaro kvar på posten efter avräkning från övertid, måste den redovisas och attesteras
som vanligt.

Under stämplingsraderna finns en summering av dagens närvaro, frånvaro, övertid och flex. På varje
stämpling visas också beräknad Tid. Det gör det lättare att härleda de summeringarna.

Observera att Avräkna från ÖT inte kan göras när övertidsberäkning är satt till All övertid i
personens parametergrupp, eftersom de verkar åt helt skilda håll. All övertid gör att personen
tillgodogör sig den stämplade övertiden även om personen har en frånvaropost samma dag.
Avräkna från ÖT ska bara användas när övertidsberäkning är satt till Efter fylld dygnsarbetstid.

Periodbyte

För att pågående frånvaro ska fyllas ut för förflutna dagar så kan du aktivera systeminställningen
Automatisk generering av frånvaro (periodbyte) och ange tidpunkt för periodbyte med
systeminställningen Brytpunkt för periodbyte. Då registreras en semesterdag i taget vartefter dagarna
förflyter och dessa går att attestera och ta med som löneunderlag.

MONITOR-tips!

Tänk på att även korrigera arbetsstämplingar i samband med korrigering av närvaro.
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Stämplingslogg
Denna rutin använder du för att visa personalens stämplingar på olika sätt. Nedan följer tänkt
arbetssätt för att ta fram löneunderlag från närvarostämplingar.

1. I fliken Selektering väljer du listtypen Ej attesterade dagar.

2. Välj Datum för att bestämma vilken period som löneunderlaget avser. Endast stämplingar mellan
dessa datum kommer att visas.

3. Hämta listan. Du ser nu alla stämplingar inom det valda datumintervallet som inte blivit
attesterade.

4. Byt tillbaka till fliken Selektering och sätt Visa attesterade till Alla.

5. Välj listtypen Avvikelse mellan planerad/stämplad tid.

6. Hämta listan på nytt. Listan visar vilka dagar inom angivet datumintervall som det eventuellt
finns en tidsdifferens mellan schemats ordinarie arbetstid och stämplad närvaro + frånvarotid.
Om listan är tom är allt okej.

7. Byt tillbaka till fliken Selektering och välj listtypen Stämplingar och summering per löneart.

8. Hämta listan på nytt. Listan visar samtidigt närvarostämplingar och en summering av lönearter
som ska registreras i löneprogrammet. Om olika tillägg är registrerade till stämplingar så visas
lönearter ifrån dessa poster i listan.

MONITOR-tips!
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Tänk på att personal som t.ex. har slutat kan spärras i personalregistret så att dessa inte
kommer med i underlaget. Använd inställningen Visa spärrade för att ta med dem om
det behövs.

Använd filtrering i listorna Stämplingar och Avvikelse mellan planerad/stämplad tid för
att selektera informationen ännu mer.

Kommentarer som personal skrivit vid stämplingar i stämplingsterminalen kan visas med
inställningen Visa kommentar till listan Stämplingar.

Löneunderlag
På varje löneart väljer du hur den ska exporteras. I rutinen Grunddata – Närvaro styr inställningen
Närvaro/Frånvaro om lönearten ska betraktas som närvaro eller frånvaro vid export. Som grundregel
går det att säga att ersättningar, som t.ex. OB-ersättning, ska exporteras som timmar medan frånvaro
ska exporteras som timmar och datum. Detta för att det är nödvändigt i löneprogrammet att veta
vilken dag som en person var sjuk eller hade semester.

Tidbankslogg
I denna rutin kan du följa all utveckling av personalens saldon i tidbanker för komptid, flex m.m.
Förändringar av saldon kan bl.a. komma från en stämpling, en korrigering eller en manuell justering av
tidssaldon, t.ex. vid utbetalning av sparad komptid. Kolumnen Verkligt datum i listan talar om vilken
dag som korrigerades, medan kolumnen Loggdatum talar om när korrigeringen utfördes.

I rutinen Stämplingsterminal kan personalen se denna lista via knappen bredvid varje tidssaldo som

visas under rubriken Tidssaldon. Där är det inställt till att förvalt visa de senaste sju dagarnas
saldoförändringar men det går att ändra för att se en längre historik.
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Uppdatera tidssaldon
I denna rutin kan du uppdatera tidssaldo på valfri tidbank. Listan visar bara personal som har vald
tidbank tillgänglig eller som har ett saldo i tidbanken från tidigare stämplingar. I listan matar du
antingen in det nya saldot eller hur stor diff. som du vill lägga till saldot. Du kan välja att uppdatera det
aktuella saldot eller ett historiskt saldo. Väljer du historiskt saldo så får du även ange vilket datum du
vill stämma av. Ett vanligt scenario i samband med uppstart är att lönehanteringen inte har gjorts färdig
i det gamla systemet samma dag som uppstarten sker med Monitor G5. Då går det att i efterhand mata
in en "ingående balans" för varje tidbank och tala om vilka saldon som gällde vid
månadsbytet/uppstartsdagen.
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