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LOGGA IN FÖR FÖRSTA GÅNGEN I QBIS

INLOGGNINGSUPPGIFTER
När du ska logga in i QBIS krävs tre uppgifter; företagsnamn, användarnamn och 
lösenord. Ditt användarnamn och lösenord har du blivit tilldelad av din lokala 
systemadministratör*. När du fyllt i dina uppgifter klicka på ”Logga in”.

I exemplet nedan har vi Svea Svensson som jobbar för Lsoft AB. Hennes inloggnings-
uppgifter blir: företag; Lsoft AB, användarnamnet har företaget valt de två 
första bokstäverna ur för- och efternamn, samt ett slumpmässigt lösenord.

”Spend your time right”

För att logga in i QBIS går du in på: login.qbis.se. Vi rekommenderar att du loggar in 
första gången på datorn.

* Om du har problem med att logga in eller inte fått dina inloggningsuppgifter ska du i första hand 
vända dig till din lokala systemadministratör. 

https://login.qbis.se


ÄNDRA LÖSENORD
Första gången du loggar in på QBIS är det viktigt att du ändrar ditt lösenord. Detta gör 
du genom att klicka på kugghjulssymbolen i menyraden längst till höger samt klicka på 
”Mina inställningar” (se nästa sida).

”Spend your time right”

Fyll i ditt nya lösenord och upprepa igen. Glöm inte att klicka på ”Spara”, den blå 
knappen längst till höger under menyraden, innan du lämnar sidan. Nästa gång du 
loggar in använder du ditt nya lösenord. 

Har du problem med att logga in på QBIS? Kontakta i första hand er lokala system-
administratör för QBIS. Det är möjligt att denne i uppsättningen missat att ge dig 
behörighet att logga in via webbläsaren. 



”Spend your time right”

BÖRJA TIDRAPPORTERA
När du loggat in för första gången och bytt ditt lösenord kan du börja tidrapportera i 
QBIS.

Gå in på ”TID” > ”Tidregistrering” i huvudmenyn.

Här ser du ditt tidkort i en veckovy. Här syns sektionerna ”Arbetstid” och 
”Avvikelser” (se bild under ’Registrera Avvikelser’), har du QBIS projektmodul syns även 
”Aktivitetstid”. Om du har förifylld arbetstid kan du se vilka tider som du förväntas 
arbeta och behöver endast rapportera avvikelser. Har du istället kom- och gåtid fyller 
du i fälten under ”Arbetstid” på ditt tidkort med den tid du anländer samt den tid du 
lämnar ditt arbete. I vissa fall måste du även fylla i din rast. Längst upp till höger under 
menyraden har du ”spara”-knappen som sparar alla ändringar du gör i tidkortet.

För att registrera en avvikelse klickar du på pilen ned bredvid ”Avvikelser” för att öpp-
na sektionen. Klicka sedan på ”+ Ny avvikelse”; här öppnas ett fält med en rullista där 
du kan välja vilken typ av avvikelse du vill rapportera.

REGISTRERA TID

REGISTRERA AVVIKELSER



”Spend your time right”

Fyll sedan i antalet timmar i det fält för vilken dag din avvikelse gäller, se nedan.

Glöm inte att klicka på ”Spara” efter du har fyllt i ditt tidkort.

Under ”Mer” knappen kan du utföra fler moment, såsom exempelvis ”Rapportera 
ledighet under längre period”, ”Visa schemalagda timmar” (schemat kommer att 
visas i tidkortet nedanför ”Arbetstid”) samt ”öppna en stängd” vecka (detta alternativ 
syns endast om du stängt din vecka. En stängd vecka går endast att öppna om veckan 
inte attesterats).

”MER”-KNAPPEN

I slutet av varje vecka är det viktigt att du stänger din vecka. Detta gör 
du genom knappen ”Stäng vecka”, placerad bredvid ”Spara”. 
Observera att denna endast är synlig om du har sparat din vecka.

STÄNG DIN VECKA

För dig som kommer att arbeta med projekt i QBIS finns en separat sektion längst ned 
på ditt tidkort märkt ”Aktivitetstid”. Till skillnad från ”Arbetstid”, som är kopplad mot 
lön, är denna del kopplad mot fakturering. Här väljer du ”Projekt” och ”Aktivitet”, 
fyll sedan i de fält som dyker upp, med antalet timmar på de dagar du vill rapportera 
aktivitetstid. Glöm inte att spara.

REGISTRERA AKTIVITETSTID



”Spend your time right”

Gå till ”TID” > ”Ledighetsplanering”. 

LEDIGHETSANSÖKAN

Här kan du se ett schema över den planerade ledigheten på din avdelning. 
För att skicka in en ledighetsansökan klickar du på ”+ Ledighetsansökan”.

Välj ”startdatum” och ”slutdatum” för din ledighet, fyll sedan i hur många timmar 
ledigheten avser, välj vilken löneaktivitet ledigheten ska rapporteras mot, samt vem 
ansökan ska skickas till. Du har även möjlighet att lägga in en kommentar. När du fyllt i 
alla fält klickar du på ”Skicka” längst upp till höger under menyn.



LÄGG TILL QBIS PÅ HEMSKÄRMEN PÅ MOBILEN
IOS-ENHETER (SAFARI)



LÄGG TILL QBIS PÅ HEMSKÄRMEN PÅ MOBILEN
ANDROID-ENHETER (GOOGLE CHROME)



HAR NI FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP?
Kontakta i första hand din lokala systemadministratör 
och rådfråga denne. 

Behöver ni ytterligare hjälp finns QBIS supporten till 
hands. Vi har öppet alla helgfria vardagar mellan kl. 
08:00-16:30, med lunchstängt kl. 12:00-13:00.

        Telefon:  031-10 70 60
        Mail:  helpdesk@qbis.se

FÖLJ OSS
PÅ LINKEDIN

Digitala verktyg är ett steg mot ökad tillväxt. Med kunskap 
om hur man kan optimera arbetsprocesser ökar chanserna 
till större lönsamhet.

Ta möjligheten att få hjälpsamma artiklar och se videos 
som hjälper er att effektivisera arbetsprocesser.

Följ QBIS Business Systems

mailto:helpdesk%40qbis.se?subject=
https://www.linkedin.com/company/qbis-business-systems/
https://www.linkedin.com/company/qbis-business-systems/
https://www.linkedin.com/company/qbis-business-systems/
https://www.linkedin.com/company/qbis-business-systems/

