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INLOGGNING

1. Logga in med det användarnamn som du erhållit (normalt din mailadress).
2. Ange det tillfälliga lösenord du tilldelades. Du bör ändra det när du loggar in första
gången. Lösenordet ska bestå av minst 8 positioner och lösenordet måste innehålla
både bokstäver och siffror. Du kan ändra lösenordet genom att klicka på namnet på
huvudmenysidan (längst upp till höger)

3. Inloggning kan ta lite tid, då den kopplar upp mot en säker databas - ha tålamod ☺
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HUVUDMENY

När du loggat in visas huvudmenyn samt de moduler du har behörighet till. Man kan ha
behörighet till en eller flera moduler.
Välj den modul som passar den rapportering du ska göra genom att klicka på modulen.
Du kan hela tiden gå tillbaka till huvudmenyn, genom att klicka på ”huset”
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INRAPPORTERA LÖNEUNDERLAG

Här rapporterar du in de underlag som tillhör månadens lönekörning. Du ser på ett enkelt
sätt när sista dag för rapportering är. Om löneperioden är stängd visas det med både text
samt med rödmarkering, och på samma sätt, fast med grönmarkering, om perioden är
öppen.
Rapportera nytt underlag genom att klicka på ”rapportera nytt”. Då öppnas ett nytt fönster
där du får rapportera in underlaget. Vill du bifoga en fil så klickar ni på ”välj fil”. Slutligen
klickar du på ”skicka”. Obs! Du måste alltid ange en rubrik för att kunna skicka underlaget.
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INRAPPORTERA LÖNEUNDERLAG, FORTS.

När du lagt in ett löneunderlag så syns det som en rad i fönstret. Du kan se status på raden,
”Ej åtgärdat” eller ”Behandlat”. Om löneunderlaget har status ”behandlat” så innebär det
att YOUnited Professionals har färdigbehandlat underlaget.
Du kan Redigera raden genom att klicka på pennsymbolen längst ut till höger. Observera att
om underlaget är behandlat så får det ej ändras.

Vill ni gå vidare till annan modul så klicka alltid på strecken.
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NYANSTÄLLNINGAR/ AVSLUT

Här lägger du in anställningsavtal samt eventuella bilagor. Även uppsägningar/ avslut läggs in
här. Lägg in uppgifterna under den månad som anställning/ uppsägning avser.
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SJUKÄRENDEN/ MYNDIGHETSFÖRFRÅGNINGAR

Här hanteras så kallade känsliga uppgifter samt förfrågningar/ärenden från
försäkringskassan och andra myndigheter. Det är ej sorterat på månad, utan läggs in
löpande. Status kan ni se som alltid se under rubriken ”status”.
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HÄMTA RAPPORTER

Under Hämta Rapporter finner du bland annat avstämningslista för godkännande samt
kopia på lönespecifikationer.
Dessutom kommer det överenskomna månatliga rapportpaketet och övriga beställda
rapporter att läggas här. Observera att det endast är så kallat Utdata som kan ses här,
det vill säga rapporter som är utlagda av YOUnited Professionals. Ingen inrapportering är
möjlig.

