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Arbetsorder

1. För att komma åt dina arbetsordrar klickar du på "Mina 
uppdrag". Här hittar du en lista över alla arbetsordrar du har 
blivit tilldelad av lokalkontoret. Klicka på ”Öppna uppdrag”. 

2. I arbetsordern finner du information gällande uppdraget. Här 
finns adress och kontaktuppgifter till kund samt 
kontaktuppgifter till ev ytterligare veteraner som ska arbeta 
med uppdraget. 

3. Det är på arbetsordern som lägger du till/rapporterar din 
arbetstid. Ytterligare information om Tidrapportering följer. 
Om du har fler tjänster på din arbetsorder väljer du en av 
dessa att rapportera på, allt summeras senare inne i 
arbetsordern. 

4. Du kan se den tid du hittills har rapporterat på uppdraget 
genom att titta på summeringen Totalt. Skulle du behöva 
ändra redan inrapporterad tid, lägga till ytterligare utlägg eller 
radera något som blivit fel klickar du på pilen. (Se röda cirkel 
på bild 4).
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Tidrapportering i Vappen

1. Klicka på "Rapportera tid"/”lägg till tid” på den 
arbetsorder du önskar tidrapportera. 

2. Dagens datum är förvalt vilket gör att du enkelt kan 
rapportera arbetad tid efter arbetsdagens slut. Önskar 
du ändra datum görs det genom att klicka på raden för 
datum. Specificera även tiden du varit på uppdraget (se 
grön ruta). Du rapporterar fullständig arbetstid, alltså 
när du påbörjade arbetet och när du slutade. Har du 
haft rast klickar du på ”Lägg till rast” och anger tid(Se 
röd cirkel). 

3. Efter rapporterad tid kan ev utlägg läggas till. Här finns 
möjlighet att bifoga bilder på kvitton eller följesedlar. 
Har ni fler än ett utlägg klickar du på ”lägg till utlägg” 
ytterligare så många gånger som behövs (Se grön cirkel 
nedan). 

4. När du sparar rapporterad tid och eventuella utlägg 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 till 
startsidan för arbetsordern.2 3 4
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Skicka in tidrapport

När du fyllt i dina tider och är klar med uppdraget (antingen 

helt, eller för månaden) ska du alltid klicka på ”Skicka in 
tidrapport. Gör detta oavsett om du ska fortsätta med 
uppdraget eller om det är klart och ska avslutas. När du 
klickar på denna knapp skickas tidrapporten men uppdraget 
ligger kvar synlig i din Vapp. 

När uppdraget är slutfört och ska avslutas klickar du på 
”Avsluta uppdrag”. Uppdraget kommer inte längre att 
synas under Mina Uppdrag. 

Ha gärna för vana att avsluta dina uppdrag om inte något 
annat är överenskommet med ditt lokalkontor. 
Skulle du råka avsluta ett uppdrag som ska fortlöpa så 
kontakta ditt lokalkontor för att återaktivera uppdraget. 

Efter inskickad tidrapport skickas en sammanställning på 
arbetad tid samt eventuella utlägg till din e-post. 

När uppdraget är avslutat kommer summering även finnas 
tillgänglig i Vappen. 


