
Stämplingsinstruktion

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.

Instämpling
Ange ditt anställningsnummer och tryck Enter.

Välj knappen In vid vanlig instämpling.

Välj knappen In – Övertid vid övertid före ordinarie arbetstid.
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Övertid

Vid övertid: välj rätt övertidstyp (t.ex. Betald, Kompledighet eller annan som är upplagd i systemet).

Innan du stämplar in finns till höger i fönstret några informationsknappar som visar senaste
stämplingar, scheman osv. 

Tidssaldon

Bredvid knapparna visas de tidssaldon som är inställda att visas för dig. Till höger om varje saldo finns
en knapp som visar alla saldoändringar. Förvalt visas ändringar för sju dagar och du kan välja att se
ändringar för en längre period.
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Sektionen Tidssaldon kan du dölja med knappen om du inte vill att andra personer vid

stämplingsterminalen ska se ditt tidssaldo.

Sen ankomst

Vid sen ankomst kan du klicka på In – Sen ankomst. Då visas fönstret nedan. Du måste då välja en
frånvarokod.

Om du får upp fönstret där du anger frånvarokod fast du inte är frånvarande kan detta bero på
att fel schema har lagts in på dig. Kontakta då ansvarig person för att korrigera detta.
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Utstämpling
För att stämpla ut kan du klicka på Ut. Vid för tidig utstämpling är du tvungen att ange en frånvarokod.
Det är samma val som vid sen ankomst.

Övertid efter ordinarie arbetsdags slut

Välj knappen Ut – Övertid om övertid är aktuell. Ange sedan vilken form av övertid som är aktuell (t.ex.
Betald, Komp, Inarbetning) i fönstret som visas.

Glömd utstämpling föregående dag

Om du glömde att stämpla ut föregående dag visas fönstret nedan när du försöker stämpla in nästa
gång. Klicka på Ok för att stämpla ut föregående dag. Beroende på hur systemet är inställt, kan det vara
tillåtet att ändra det föreslagna klockslaget och själv ange när du gick hem dagen innan.
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Om du arbetade övertid föregående dag räcker det inte med att ändra tiden – den måste
korrigeras av stämplingsansvarig för att övertid ska utgå.

Utstämpling efter ordinarie arbetstids slut och start av en frånvaroperiod

Denna stämpling görs då du vet att du kommer att vara borta nästkommande arbetsdag. Då kan du i
förväg starta en frånvaro. Det är användbart exempelvis vid semester, tjänsteresor m.m.

Klicka på knappen Ut – Frånvaro och ange en frånvarokod.

Instämpling efter en hel dags frånvaro

När du ska stämpla in efter en frånvaro så klickar du på knappen In efter frånvaro.

Har du varit borta en hel arbetsdag så kommer det upp ett fönster där du får fylla i frånvarokod för de
ostämplade dagarna.

Om du har angett en frånvarokod när du stämplade ut så är den förvald på alla dagar. Det är möjligt att
editera innan du stämplar in.
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I fönstret som sedan visas kan du i fältet på rubrikraden välja en frånvarokod för editering av många
rader samtidigt.

Med knappen Ersätt så kan den frånvarokoden skrivas på alla dagar i listan.

Om du har haft planerad frånvaro för ett antal av dagarna så kan dessa ha ifyllda värden och du kan
fylla ut luckorna med knappen Fyll i.

Det går även att välja frånvarokod per dag i raderna i listan.

När alla dagar har en frånvarokod vald så blir knappen Ok aktiverad och du kan rapportera din frånvaro.
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Platsstämpling
Med systeminställningen Aktivera platsstämpling kan företaget tillämpa platsstämpling. Syftet med
platser är att visa i närvarotablå och på utrymningslistan var instämplad personal och personal
utstämplad på rast befinner sig för tillfället, om de befinner sig i byggnaden eller utanför. Även
utstämplad personal kan ange en plats för att tala om att de är kvar i byggnaden. Plats kan också
användas vid distansarbete, när personal arbetar hemifrån eller från annan plats. Platser läggs upp i
rutinen Grunddata – Närvaro.

Instämpling
På knappen In visas din förvalda plats för instämpling om det är inställt på ditt anställningsnummer
eller i terminalinställningarna. Annars föreslås senast stämplade plats. I exemplet "OFFICE".

Välj knappen In för att stämpla in på den förvalda platsen.

Välj knappen bredvid knappen In för att byta plats vid instämplingen. Då visas följande ruta där du

kan byta av de platser som finns upplagda. Välj plats ock tryck på Ok så stämplas du in på den platsen.

När du har stämplat in eller stämplat ut på rast och är i stämplingsläget visas din valda plats längst upp i
terminalen.

Stämpla rast
På knappen Ut – Rast visas din förvalda plats för stämpling av rast om det är inställt på ditt
anställningsnummer eller i terminalinställningarna. Annars föreslås senast stämplade plats. I exemplet
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"OUT".

Välj knappen Ut – Rast för att stämpla ut rast på den förvalda platsen.

Välj knappen bredvid knappen Ut – Rast för att byta plats vid utstämplingen. Då visas samma ruta

som vid instämpling ovan, där du kan välja annan plats för raststämplingen.

Byta plats
Du kan när som helst byta plats i stämplingsterminalen. Du kan byta plats när du är instämplad,
utstämplad på rast eller utstämplad. Ett syfte kan vara att du behöver lämna byggnaden på lunchrasten
för att göra ett ärende på stan. Ett annat syfte kan vara att du ska stanna kvar i byggnaden efter
utstämpling, t.ex. att du ska stanna kvar i verkstaden på företagets "hobbykväll" efter arbetsdagens
slut.

Välj knappen för att byta plats. Då visas samma ruta som vid instämpling ovan, där du kan välja en

plats.

Utstämpling
Vid utstämpling töms alltid senast stämplade plats. När du är i stämplingsläget visas då längst upp i
terminalen att ingen stämplingsplats är vald.
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