
VAPPEN 2.0



Denna manual hjälper dig som 
veteran med grunderna till hur 
Veteranpoolens app, kallad 
Vappen, används. 

1. Ladda ner Vappen
Vappen kan du ladda ner via 
App Store eller Google Play. Sök 
på ”Vappen” eller ”Veteranpoo-
len”, så hittar du den enkelt. 
2. Logga in i Vappen 
För att logga in i Vappen använ-
der du ditt BankID. Om du inte 
har BankID kan du logga in med 
din e-postadress och lösenord. För 
att få ett lösenord, kontakta ditt 
lokalkontor. 



3. Startsidan 
Väl inne i Vappen så kommer du 
till Startsidan. Här kommer all den 
senaste informationen visas för 
dig. Det senaste meddelandet 
från Veteranpoolen och din se-
naste lönespecifikation. 
Längst ned i Vappen så hittar du  
menyn. Där finns följande knap-
par:
• Hem 
• Sök uppdrag
• Mina uppdrag 
• Meddelande 
• Min profil



4. Uppdragssidan
När du klickar på ”Sök uppdrag” 
i menyn så kommer du till upp-
dragssidan. Där ser du de upp-
drag som ditt lokalkontor behöver 
bemanna just nu.
I sökfältet kan du söka efter spe-
cifika uppdrag, såsom gräsklipp-
ning, städning osv. Uppdragen 
är förinställda att matcha de 
kompetenser/uppdrag du valt att 
utföra. 
Under ”Min profil” kan du änd-
ra vilka tjänstekategorier du vill 
jobba med, det påverkar vilka 
uppdrag du ser på uppdragssi-
dan. Du kan även välja att se alla 
tillgängliga uppdrag genom att 
klicka ut ”Visa bara uppdrag ba-
serat på min profil”.  



Om du är intresserad av ett spe-
cifikt uppdrag klickar du på upp-
draget. Då ser du tjänsten som 
ska utföras samt kundens adress. 
Du ser även en anteckning från 
lokalkontoret. Är du intresserad av 
att göra uppdraget? Klicka på på 
”Anmäl intresse”. 
För att komma åt dina arbetsor-
drar klickar du på Mina uppdrag. 
Där hittar du en lista över alla ar-
betsordrar du har blivit tilldelade 
av lokalkontoret. 



5. Att komma åt en arbetsorder 
För att komma åt en arbetsorder 
klickar du på den. Väl inne i arbets-
ordern kan du lägga till rapportera 
din arbetstid. Du kan även lägga 
till en dag och sedan spara den, 
för att komma tillbaka och fortsätta 
tidrapportera nästa gång du varit 
på uppdraget (själva tidrapporte-
ringen visas i nästa stycke av denna 
manual). I arbetsordern ser du ock-
så andra veteraner som ska arbeta 
med uppdraget, du ser deras te-
lefonnummer så att du enkelt kan 
kontakta dem. I arbetsordern finns 
även kontaktuppgifter och adress 
till kund.  
Där finns även en summering av 
den tid du hittills har rapporterat på 
uppdraget. Du kan alltid klicka på 
redan inrapporterad tid för att änd-
ra den, lägga till ytterligare utlägg 
eller radera om något blivit fel. 



6. Tidrapportering
När du klickar på ”lägg till tid” inne 
på arbetsordern kommer du till 
tidrapporteringen för just den AOn. 
Då har du möjlighet att välja da-
tum och tid du har varit på upp-
draget. Det är förvalt dags datum 
så att du enkelt kan rapportera er 
tid efter arbetsdagens slut.
Ni fyller i när ni påbörjade arbetet 
och när ni slutade arbetet. Men 
tänk på att ni måste dra av tid för 
eventuella raster. T.ex. om ni arbe-
tar mellan 09-16 men har 1 timmes 
lunch behöver ni rapportera in 09-15.
Därefter kan ni lägga till utlägg. 
Ni har också möjlighet att bifoga 
bilder på kvitto eller följesedlar.
Ni kan lägga till fler dagar eller spa-
ra uppgifterna. När ni sparat kom-
mer ni åter tillbaka till arbetsordern.



7. Skicka in tidrapportering 
När du är klar med uppdraget  
(antingen helt eller för månaden) 
så har du två val. Du kan klicka 
på ”Skicka in tidrapport”, så 
skickas tidrapporten in och upp-
draget ligger kvar. Gör detta om 
du ska fortsätta med uppdraget 
hos kund, t.ex. nästa månad.
Är uppdraget slutfört klickar du  
istället på ”Avsluta uppdrag”,  
tidrapporten skickas in och 
uppdraget avslutas. 



8. Inkorg
Under fliken ”Inkorg” hittar du 
meddelande från ditt lokalkon-
tor samt nyhetsbrevet Vi-poola-
re. Där ligger också event och 
veteranträffar från ditt lokal-
kontor som du kan gå in och 
anmäla ditt intresse/deltagan-
de till.



9. Veteranpoolen
Här hittar du dina lönespecifi-
kationer, kontaktuppgifter till 
ditt lokalkontor, ditt digitala ID-
kort samt alla informationssidor 
kring arbetsmiljö. Där ligger vår 
information kring det kontinuer-
liga arbetsmiljöarbetet på Ve-
teranpoolen, där ligger också 
information kring hur du som 
veteran ska utföra riskbedöm-
ningar på plats hos kund samt 
att du där kan rapportera in 
tillbud och arbetsplatsolycka.



10. Min jobbprofil
Här kan du under ”Min jobb-
profil” också ändra, ta bort 
eller lägga vilka typer av upp-
drag du vill göra. Du kan också 
lägga till, ta bort eller ändra 
någon specifik kompetens, 
språk, körkort eller verktyg du 
har.
Du kan ändra dina kontakt-
uppgifter om du ändrat adress, 
telefonnummer eller mail.
Du kan ställa in om du vill ha 
push-notiser från oss på Vete-
ranpoolen. Du kan välja på om 
du vill ha notiser, ej vill ha noti-
ser, eller om du bara vill ha för 
uppdrag eller meddelande.
Och givetvis kan du välja att 
logga ut ur Vappen. Detta sker 
annars automatiskt efter en 
timme.


