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Schemakoder 

 

Alla anställda måste vara kopplade till ett arbetstidsschema. 

Schemat används på många ställen i Entré för att räkna fram den anställdes arbetstid för olika tidsintervall, 

till exempel Tidsregistrering, Lönebearbetning, Frånvarohantering, Semesterskuldberäkning, 

Lönespecifikationer och för olika statistikrapporter. Som standard beräknas arbetstid för varje person 3 år 

bakåt och 3 år framåt i tiden från dagens datum.  

Vill man utöka detta kan detta anges i grundinställningarna 3943 respektive 3944. 

Det är mycket viktigt att den anställde är kopplad till ett schema med korrekta uppgifter för att den vidare 
hanteringen i Entré skall fungera korrekt. 

Personer med exakt likadana arbetstider kan vara kopplade till samma schema men så fort någon person 

skall avvika från detta skall ett nytt individuellt schema skapas och kopplas på denna person. 

Schema kopplas på anställningsperioden enligt nedan.  
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Hantering av person som ändrar arbetstid 
 

För en person som ändrar arbetstid gäller att en ny anställningsperiod skall skapas och det nya schemat 

kopplas på denna anställningsperiod. 

Detta är mycket viktigt för att historiken skall bibehållas då den i många sammanhang fortfarande används. 

Till exempel så är en korrekt Semesterskuldberäkning beroende av att korrekt arbetstid räknas ut för hela 

semesteråret när den anställde bytt arbetstid under semesteråret. 

 

 

Skapa nytt schema 

 

 

Schema 

Valfri kod, siffror eller bokstäver eller kombination. 

Beskrivning 

Valfri lämplig beskrivning 

Schemats längd 

Längd i dagar, är schemat lika varje vecka anges 7 (dagar). Om schemat varierar över 2 veckor anges 14 

dagar osv.  

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Deltidsprocent 

Anges manuellt. 

Veckoarbetstid 

Räknas fram automatiskt utifrån det som angivits som ”Arbetstid” för respektive dag (undre delen av bilden). 

Arbetstid dag på helgdag 

Ange antingen ”Timmar” eller ”% -av schemalagd tid” (ordinarie arbetstid) om schemat innebär att arbete 

sker på dagar som är markerade som helgdag i kalendern.  

Arbetstid dag före helgdag 

Ange antingen ”Timmar” eller ”% -av schemalagd tid” (ordinarie arbetstid) om schemat innebär att arbete 

sker på dagar som är markerade som dag före helgdag i kalendern. 

Arbetstid dag markerad som lördag 

Ange antingen ”Timmar” eller ”% av schemalagd tid” (ordinarie arbetstid) om schemat innebär att arbete 

sker på dagar som är markerade som lördag i kalendern. 

Startar på en måndag 

Markeras normalt, innebär att schemat börjar från måndagen (första dagen i veckan) oavsett vilket 

anställningsdatum personen har (vilken dag i veckan personer börjar). 

Markeras detta inte innebär det att schemat börjar på samma veckodag som personens anställningsdatum. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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Arbetstider per dag 
I den nedre delen av bilden anges arbetstider för varje dag (vilket summerat blir arbetstiden per vecka). 

Det är viktigt att också ange dessa korrekt, till exempel använder systemet detta för att avgöra om en 

person är intermittent deltidsanställd (inte arbetar alla 5 dagar i veckan). 

 

Fältet Arbetstid måste anges korrekt (fälten Från, Till och Total tid har ingen speciell funktionalitet 

förnärvarande). 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
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Standardschema 

Standardschemat ”_STD” finns alltid (går inte att ta bort) och används när generella arbetstider skall räknas 

fram, till exempel arbetstiden för en löneperiod eller generell årsarbetstid. 

Det går att koppla personer till detta schema men rekommendationen är att ha egna scheman för de 

anställda. 

Antal personer på respektive schema 

Kolumnen ”Antal berörda personer” visar hur många personer som är kopplade på respektive schema. 

Systemet kommer att ge en varning enligt nedan om man på något sätt försöker ändra ett sådant schema 

för att påminna om att den ändring man gör påverkar flera personer. 

Klicka på knappen ”Personer” för att se vilka personer som är kopplade till schemat. 

Om den ändring man vill göra inte ska avse alla personer på schemat ska man med andra ord i stället lägga 

upp ett nytt schema och koppla detta på berörd person/berörda personer. 

 

 

Uppdatera arbetstider 

Denna knapp tänds när man gjort ändring på något schema vilket innebär att alla personer på schemat 

måste uppdateras med denna information. Det går utmärkt att ändra flera scheman för att därefter klicka på 

”Uppdatera arbetstider” (alla påverkade personer uppdateras då). 

Uppdatera alla arbetstider 

Med denna knapp kan man uppdatera arbetstider för alla personer och alla scheman. Observera att detta 

kan ta en liten stund med många anställda. 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
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