
Schema 

Verksamhetsunderlag  

Välj  (standard) 

Markera den gruppen du ska arbeta med 

Klicka på Sätt standard 

Översikt och då ska den gruppen du satt som standard vara markerad 

Välj Resurshantering – Klicka på bemanningsperioder 

Klicka på ny period 

En ruta kommer upp, klicka ok 

Fyll i benämning tex vässjg natt 

From datum och tom datum om det finns annars lämnas den rutan tom 

Rullande antal dagar tex 4 v schema blir det 28, 1 v schema 7 

Välj grupp i vita rullisten uppe till vänster och klicka sedan på de två gröna strecken. Ifall inte 

alla personer i gruppen ska ha nytt,  läser du ner enstaka personer i rulllisten. 

Om det är någon som har ett vikariat under en period kommer det kanske upp två rader på 

den personen. Markera den som inte är aktuell och ta bort. Kolla så att alla data stämmer, 

from tom rullande dagar, veckoarbetstid.  

Spara och planera schema. 

Markera en person och tryck på de tre svarta strecken längst ut till höger så kommer alla 

veckornas schemarader upp. Om du markerar en ruta ser du i överkanten vilket datum det 

gäller. Du kan när som helst avsluta utan att spara.(Det lägger sig under 

verksamhetsunderlag översikt.)När du markerar gruppen i vänster ruta så ser du schemats 

alla personer i rutan till höger.) 

I schemauppgifter längst ner ändras ev klockslag för dygnsvila och veckovila 

Planera schemat, det står om det är över eller underplanerat. När det är klart  

Tryck på kontrollera / fastställa, kontrollera markerade schema. Klicka på + under feltyp så 

öppnas de. 

Varning kan vara att dygnsvilan eller veckovilan inte uppnås. 

Vid regelfel går det inte att fastställa, kan vara tex fastställd ledighet, felaktig anställning. 



När allt är klart klicka på fastställ. Fortsätt med nästa person. 

I översikten är nu det schemat som en  orange rad. Så länge det inte är fastställt är det en 

ljusgul rad. 


