Hur du lägger in din tillgängliga tid i TimePool webb
Börja med att öppna Internet ikonen

Gå till adressfältet och skriv in www.nassjo.se/snikke, klicka på enter-knappen.

Då kommer du hit:

Rulla ner på sidan och klicka på TimePool Webb

Du har fått ett SMS från Höglandets IT med användarnamn och lösenord.
Det användarnamnet och det lösenordet använder du för att komma in i TimePool Webb, datorn på jobbet,
för att komma in i Visma och se ditt lönebesked, för att läsa din webmail och se ditt lönebesked i mobilen..
När du skrivit in användarnamn och lösenord klickar du på Logga in.

Om du får upp en gul ruta längst ner som frågar om du vill spara lösenordet klickar du på
”Inte för den här webbplatsen”.

Nu kommer du till startsidan.
Till vänster finns ett antal rubriker till andra funktioner, i mitten ser du aktuell vecka och till höger förfrågningar
du fått.
För att kunna lägga in de tider du har möjlighet att jobba klickar du på rubriken Personlig kalender.

Då kommer du till en tom kalender. Klicka på knappen Anmäl tillgänglighet

Då får du denna ruta. Här kan du välja de tider och datum du kan arbeta.
För att välja använder du pilarna till höger i varje ruta.

Du kan välja att lägga in tider dag för dag eller en längre period. Om du väljer ett intervall kan du klicka bort
bockarna om det är någon veckodag du inte kan arbeta.
Du kan även välja Heldygn genom att bocka i den rutan. Klicka på OK när du är klar.

Exempel:
Här har anmält att jag kan arbeta mellan 07:00-16:00 under två veckor men inte på lördag/söndag.

Nu visas de tider du valt med grön färg i det stora kalenderbladet.

Du kan även lägga in enstaka pass direkt i kalendern genom att klicka på dagen.

I rutan som kommer upp väljer du klockslag och klickar OK.

Sedan syns även detta pass i kalendern

Skulle du behöva ta bort en tillgänglig dag (t.ex. om du blir sjuk) klickar du på knappen Ta bort tillgänglighet.
OBS! Du kan bara ta bort pass som du inte blivit bokad på.

I denna bild väljer du datum och klickar på Ta Bort.

Då försvinner markeringen på dessa datum.

Du kan även ta bort en tillgänglig dag genom att klicka på dagen direkt i kalendern. I rutan du får upp väljer du
Ta bort och OK.

Nu är den borta i kalendern.

OBS! Du kan bara ta bort pass som du inte blivit bokad på.

Om du glömt ditt lösenord kan du kontakta Höglandets IT:
0771-38 48 00
support@hoglandet.se
Du kan även byta lösenordet själv genom att logga in på websidan 384800.se - följ anvisningarna på
skärmen. (Kräver Mobilt BankID eller att datorn har BankID installerat)

