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Konsultportalen 
Här är en enklare och allmän manual över funktionerna i din konsultportal. Observera att viss 

funktionalitet som beskrivs nedan kanske inte är tillgänglig just för dig. Det beror på att din 

arbetsgivare ställt in portalen för att passa de behov du har. 

Så här fungerar konsultportalen: 

1. När du loggat in med dina användaruppgifter kommer du in till Startsidan. Här hittar 

du den information din arbetsgivare vill förmedla till dig. Längst upp hittar du en 

actionknapp, den ser ut så här: 

 
 

2. Genom att klicka på actionknappen kommer du in till en meny: 

 
 

3. Klickar du på ditt namn i menyn kommer du till en sida som visar dina 

personuppgifter såsom adress och bankuppgifter m.fl. Här kan du ladda upp/ändra 

bild till din profil samt ändra vissa uppgifter. Du ändrar dina uppgifter genom att klicka 

på actionknapp som ser ut så här:  

 

4. På sidan Schema ser du i en kalendervy med bland annat dina inbokade arbetspass 

dag för dag och här kan du även ändra din tillgänglighet, lägga till nya arbetspass 

samt rapportera frånvaro.  
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5. På sidan Tillgänglighet har du möjlighet att ange när du är tillgänglig för arbete.  

 

6. På sidan Tidrapport visas dina arbetspass med möjlighet att ändra starttid, sluttid 

och rast. Du kan ange frånvaro samt registrera utlägg och ersättningar. Är 

tidrapporten helt korrekt behöver du bara godkänna genom att klicka OK. 

 

7. På sidan Passförfrågningar visas alla arbetspass du är erbjuden och här visar du 

intresse för eller att tacka nej till dem. Anmäla intresse innebär inte att man blivit 

bokad på uppdrag. Du kommer få bekräftelse via telefon, sms eller mail om du blivit 

bokad på uppdraget.  

 

Hur du ser ditt schema: 

När du klickar på schema kommer du att se din kalender och översiktligt se om du har 

bokningar, om du angett att du är tillgänglig och om det finns passförfrågningar du missat att 

svara på osv.  

Via actionknappen  i den blå raden ovanför kalendern kommer du åt meny för att lägga 

till nya arbetspass, ta bort tillgänglighet samt registrera frånvaro.  
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Genom att markera valfri dag får du upp detaljerad information kring just det aktuella 

datumet. I exemplet nedan visas att du är  

• bokad på arbetspass  

• har angett att du är tillgänglig mellan 08:00 – 00.00 

• att du har en obesvarad passförfrågan 

• att du visat intresse för ett arbetspass  

Vill du ha detaljerad information kring adress, kontaktperson, länk till karta etc gällande 

ett pass så klickar du på actionknappen. 

 

 

Hur du rapporterar din tillgänglighet: 

Tillgänglighet (blockbaserad) 

I Tillgänglighet har du möjlighet att ange vilka tidsblock du är tillgänglig för arbete. 

Tidsintervallerna för de olika blocken står presenterade överst på sidan. 
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Här kan du ange dag för dag om du är tillgänglig hel dag eller enbart ett visst tidsblock. Du 

kan bläddra veckovis samt både förlänga och ta bort din tillgänglighet. 

Tillgänglig hel dag anges genom att markera knappen ”Hel dag”. Tillgänglig heldag visas 

som helvit ruta i kalendern. 

 

Tillgänglig enbart valda tidsblock anges genom att bocka i valda tidsblock. Tillgänglighet 

enbart vissa tidsblock visas som hälften vit/hälften grå ruta i kalendern. 

 

Ej tillgänglig, dvs inget tidsblock bockat visas som helgrå ruta i kalendern. 
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Via actionknappen (tre prickar) kommer du åt funktioner för att förlänga tillgänglighet, ta bort 

tillgänglighet samt även lätt markera hela veckan som tillgänglig. 

Genom att markera dagar i en vecka kan du även kopiera valda dagar till nästa vecka. 

 

 

Tillgänglighet (tidsbaserad) 

I Tillgänglighet har du möjlighet att ange vilka tider du är tillgänglig för arbete. 

Här kan du ange dag för dag om du är tillgänglig hel dag eller enbart specifika start- och 

sluttider. Du kan bläddra veckovis samt både förlänga och ta bort din tillgänglighet. 

Tillgänglig hel dag anges genom att dra reglaget till höger så den blir blå. Tillgänglig heldag 

visas som helvit ruta i kalendern. 

 

Tillgänglighet del av dag anger du genom att klicka på knappen ”Lägg till tillgänglighet” och 

anger tiden. Tillgänglig del av dag visas som hälften vit/hälften grå ruta i kalendern. 

 

Ej tillgänglig en dag visas som helgrå ruta i kalendern. 

 

Till höger visas din tillgänglighet i en kalender för att du ska få en enkel överblick. 
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Via actionknappen (tre prickar) kommer du åt funktioner för att förlänga tillgänglighet, ta bort 

tillgänglighet samt även lätt markera hela veckan som tillgänglig.  

Genom att markera dagar i en vecka kan du även kopiera valda dagar till nästa vecka.   
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Hur du rapporterar din tid: 

I vyn Tidrapport ser du dina arbetspass, din registrerade frånvaro samt en summering. 

I tidrapporteringsvyn kan du: 

• Tidrapportera arbetat pass 

• Skriva notering på arbetat pass 

• Ändra befintligt pass 

• Lägga till frånvaro på arbetspass 

• Lägga till tilläggsartiklar på arbetade pass 

• Lägga till nytt pass 

• Ta bort pass 

• Lägga till frånvaro 

• Spara ner din tidrapport per kund som pdf 

 

Högst upp i tidrapporteringsvyn kan du välja vika arbetspass du vill se. De vyer som du kan 

välja mellan är: 

 Veckor med ofullständig tidrapportering. I den här vyn ser du de veckor där du har 

arbetspass som ej är tidrapporterade. Du ser vilka veckor det är genom att klicka på lilla pilen 

i menyn. När alla pass är tidrapporterade försvinner veckan från den här vyn. 

 Tidrapporter per vecka  

 Tidrapporter per månad 

Du byter vy genom att klicka på ikonen. Du byter vecka eller månad genom att klicka på 

pilarna. 

Genom att klicka på actionknappen kommer du åt att lägga till nya arbetspass på de uppdrag 

där du arbetar, registrera frånvaroperiod samt att spara ner tidrapport per kund. 
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För att korrigera ett pass klickar du i rutan för den aktuella dagen du önskar korrigera.  

 

Här kan du korrigera start- och sluttid, rast samt registrera eventuellt övertid. Rast och 

övertid anges i antal timmar (tex 01:00) eller minuter (tex 00.30). 
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För att ange frånvaro eller rapportera in utlägg eller ersättningar klickar du på symbolen i 

form av ett grönt plus.  

Vid frånvaro, välj frånvaroorsak genom att klicka på pilen. Ange om det gäller hela passet 

genom att dra reglaget så det blir blått. Vid del av dag, ange klockslag. 

 

För att registrera utlägg och ersättningar, välj artikel genom att klicka på pilen och ange 

belopp eller antal. 

 

Du kan även radera ett arbetspass (vid frånvaro anges istället rätt frånvaroorsak för aktuell 

dag). 
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När tiderna stämmer med din faktiska arbetstid och du ska godkänna tiderna klickar du på 

”OK” på enskilt pass, ”Vecka Klar” eller ”Månad Klar” för att godkänna alla pass.  

Om du behöver göra ytterligare ändringar och redan hunnit godkänna tiden klickar du på 

bocken, gör din ändring och sedan ”OK” igen.  

Då konsultchef godkänt visas ett hänglås. Obs! då hänglås visas är passet låst av din chef 

och ändringar går inte att göras. 

Till höger på sidan visas en summering av din arbetade vecka/månad. 
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Hur du hanterar passförfrågningar: 

Finns det passförfrågningar lyser en siffra upp i menyn. I vyn Passförfrågningar ser du de 

uppdrag där det finns lediga arbetspass att visa intresse för.  

För att se tillgängliga arbetspass, klicka på rutan för respektive uppdrag. Här kan du klicka 

på knappen ”Markera alla” för att bocka i alla pass. Genom att klicka på pilen vid 

veckonumret har du möjlighet att bocka i enstaka pass. 

Med knappen ”Inte intresserad” avböjer du passförfrågan och med knappen ”Intresserad” 

visar du intresse för pass. 

 

För att se mer detaljerad information kring det uppdrag där det finns lediga arbetspass kan 

du klicka på ”Orderinformation”.  

 

Observera att du inte blir bokad på pass genom att visa intresse. Blir du bokad kommer du få 

bekräftelse innan av din konsultchef. 

  

 

 


