
Tidrapportering i Adecco 
Time



Såhär kommer du igång
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Du måste ha en smartphone eller surfplatta. Android eller 
iPhone fungerar. 

Sök fram Adecco Time i Appstore respektive Google Play och 
ladda ned appen i din telefon. 

Användarnamnet är din mailadress. Du får ett mail med en 
länk för att skapa lösenordet. 

Kom ihåg att du måste ha kontakt med internet när du laddar 
ned appen!



Inloggning
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Du behöver bara logga in i appen första gången, därefter loggas 
du in automatiskt. 

Här kan du även begära ett nytt lösenord om det behövs. 



Tillåt pushnotiser
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Första gången du öppnar appen kommer en frågeruta upp: 
”AdeccoTime” vill skicka notiser till dig.” 

Det är viktigt att du klickar OK, då kommer du få meddelande 
om nya tillgängliga tidrapporter. Samt påminnelse att skicka in 
tidrapporter om du skulle missa.



Tidrapportering

5

Du kan välja att se din arbetstid per dag eller för hela veckan.

Det är viktigt att din Business Manager vet i förväg vilka 
arbetstider du har. De registreras i vårt system och visas i 
appen. 

I veckoöversikten ser du antalet arbetstimmar per dag och 
totalt för veckan. 



Tidrapportering
Att göra ändringar
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Om uppgifterna inte stämmer med hur du faktiskt jobbade, gör 
du enkelt de ändringar som behövs direkt i appen. 

Du kan ändra start- och sluttid, tid för raster och även lägga till 
och ta bort raster.

Har du arbetat övertid och har rätt till övertidsersättning, 
måste du meddela din konsultchef. 

Ändringar kan göras dagligen och det går bra att backa tillbaka 
och göra ändringar under veckan, fram till dess att timmarna 
skickats in via tidrapporten.

Om du inte har gjort ändringar, går det inte att spara eftersom 
det inte behövs. 



Tidrapportering
Att lägga till rast
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Om du har haft en rast som inte syns i appen kan du själv lägga 
till den genom att ”dra” från höger till vänster på skärmen så 
kommer valet ”Lägg till rast” fram.

Där väljer du klockslag. 

Du kan lägga till flera raster på samma arbetsdag.



Tidrapportering
Frånvaroregistrering
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Om du ska registrera sjukfrånvaro eller vård av barn så 
registrerar du detta direkt i appen. 

Klicka på fliken frånvaro för att komma till 
frånvaroregistreringen.

Välj vilken typ av frånvaro du vill registrera genom att klicka på 
”välj” och sedan välja antingen ”sjukfrånvaro” eller ”vård av 
barn” i rullistan. 



Tidrapportering
Frånvaroregistrering
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Ange starttid för din frånvaro genom att välja datum och tid. Du 
ändrar tiden genom att klicka på klockslaget och sedan välja tid 
i rullistan. 

Du kan endast registrera sjukfrånvaro för innevarande dag så 
det är viktigt att du registrerar sjukfrånvaron samma dag som 
du blir sjuk.

Ange sluttid för din sjukfrånvaro genom att välja datum och tid 
på samma sätt som när du ändrade starttiden. 



Tidrapportering
Frånvaroregistrering
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När du lagt in din sjukfrånvaro så måste du intyga att du har 
sjukanmält din frånvaro till https://www.sjukanmalan.se för att 
du ska kunna spara sjukfrånvaron. 

Observera att det är viktigt att du har sjukanmält dig till 
https://www.sjukanmalan.se på angivet startdatum då din 
sjukfrånvaro annars inte blir korrekt anmäld. 

https://www.sjukanmalan.se/
https://www.sjukanmalan.se/


Tidrapportering
Frånvaroregistrering
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Skicka in din sjukfrånvaro genom att klicka på Spara-knappen. 

Om du vill se den sjukfrånvaro du precis har anmält samt din 
tidigare sjukfrånvaro så klickar du på fliken Historik. Där samlas 
all din inrapporterade sjukfrånvaro. 



Tidrapportering
Skicka in tidrapport
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När arbetsveckan är slut skickar du in dina timmar via appen. 
Det ska göras när sista arbetspasset för veckan är avslutat, när 
uppdraget är slut och vid månadsbryt. 

Först när tidrapporten i appen är inskickad går uppgifterna över 
till vårt system och genererar lön.

När tidrapporten har blivit inskickad är den låst och kan inte 
längre ändras. 

Konsultchefen godkänner tidrapporten och uppgifterna skapar 
din lön och faktura till kunden. 

Var noga med att alltid kontrollera uppgifterna i tidrapporten 
innan du skickar in den så att du får rätt lön!



Tidrapportering
Frånvaroregistrering
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När tidrapporten är inskickad av dig och godkänd av 
konsultchefen, får du ett mail med en bekräftelse. I mailet ser 
du de eventuella lönekoder som gäller för din arbetade tid, tex 
OB och övertid. Mailet ska inte besvaras.

I appen kan du se inskickade tidrapporter bakåt i tiden.



Vid frågor kring tidrapportering- eller frånvarorapporteringsrutinen i appen så kontakta konsultsupporten via mail 
konsultsupport@adecco.se eller via telefon 077-440 00 15.

mailto:konsultsupport@adecco.se

