
Tidrapportering i Vappen - komma åt en arbetsorder

För att komma åt dina arbetsordrar klickar du på "Mina 
uppdrag". Där hittar du en lista över alla arbetsordrar du 
har blivit tilldelade av lokalkontoret (se orange cirkel till 
höger). 

För att komma åt en arbetsorder klickar du på ”Öppna 
uppdrag”. Väl inne i arbetsordern kan du lägga 
till/rapportera din arbetstid. I den senaste versionen av 
Vappen kan du nu även lägga till en dag och sedan spara 
den, för att komma tillbaka och fortsätta tidrapportera
nästa gång du varit på uppdraget (själva tidrapporteringen 
visas i nästa stycke av denna manual). Om du har fler 
tjänster på din arbetsorder väljer du vilken av dem du vill 
rapportera tid på, allt summeras inne i arbetsordern. I 
arbetsordern ser du också andra veteraner som ska arbeta 
med uppdraget, du ser deras telefonnummer 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 ändra den, lägga till ytterligare utlägg eller radera om 
något blivit fel (Se lila cirkel nedan).



Tidrapportering i Vappen - tidrapportering

När du klickar på "Rapportera tid"/”lägg till tid” inne i 
arbetsordern kommer du till tidrapporteringen för just den 
AOn (se orange cirkel till höger). 

Då har du möjlighet att välja datum och tid du har varit på 
uppdraget (se lila cirkel nedan). Det är förvalt dags datum 
så att du enkelt kan rapportera din tid efter arbetsdagens 
slut. Du fyller i när du påbörjade arbetet och när du slutade. 
Men tänk på att du måste dra av tid för eventuella raster. 
T.ex. om du arbetar 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. Har ni mer än ett 
utlägg så klicka bara på ”lägg till utlägg”(se grön cirkel 
nedan). 

När du sparar uppgifterna för den specifika dagen får du 
upp en pop-up-ruta som summerar den tid du lagt in. Den 
bekräftar också om du rapporterat något/några utlägg. För 
att bekräfta klicka på ”Spara tid samt utlägg”. Därefter 
kommer du åter tillbaka till sidan för själva arbetsordern.



Tidrapportering i Vappen – skicka in tidrapport

När du är klar med uppdraget (antingen helt eller för 
månaden) så har du två val. 

Du ska alltid klicka på ”Skicka in tidrapport” (se orange
cirkel till höger), då skickas tidrapporten in och uppdraget 
ligger kvar. Gör detta oavsett om du ska fortsätta med 
uppdraget hos kund, t.ex. nästa månad. Eller om du 
uppdraget är klart och ska avslutas. 

Är uppdraget slutfört klickar du istället på ”Avsluta 
uppdrag” (se lila cirkel till höger), och uppdraget avslutas. 

Vi behöver avsluta uppdrag för att de inte ska bli oändligt 
många i er lista bland arbetsordrar (Mina uppdrag). Skulle 
du råka avsluta ett uppdrag som ska fortlöpa så kontakta 
ditt lokalkontor för att återaktivera den. Vid varje inskickad 
tidrapport går det ett mail till er med en summering av tid 
och utlägg. 

Skulle ni avsluta uppdraget kommer all summering även 
finns tillgänglig i Vappen (dock bara på de uppdrag som ska 
avslutas, se bilder nedan).


