
Vinnustund – helstu spurningar 
 

1. Hvernig er hægt að skoða / lagfæra tímaskráningu mína? 

  Verið stödd á „Sjálfsþjónusta / tímafærslur“ 

  Þá kemur yfirlit yfir stimplanir á tímabilinu. 

  Nauðsynlegt er að skoða dálkinn Stimplun – sýnir innstimplun og útstimplun 

  og til hliðsjónar dálkinn Heildart.  Heildarviðvera hvers dags 

  og til viðmiðunar  Launategundir – 211 (yfirvinna).  Sé ekki óeðlilega há tala miðað við 

viðveru frá kl. 16.00. 

2. Hvernig er hægt að lagfæra stimplun?  

  Smellið á tímafærslu þess dags sem lagfæra þarf og þá opnast gluggi efst  

Tímaskráning - Breyta/Eyða  leiðrétta ranga stimplun – vista. 

  Nái stimplun yfir fleiri en einn dag þarf einnig að lagfæra dagsetningu. 

  Setja þarf sama daginn í  Dagsetning stimplunar, setja síðan inn réttan inn og úttíma. – 

Vista. 

3. Hvað er gert þegar stimplun vantar?   Smellið á  bláa  +( plúsinn) til vinstri við dálkinn   

Stimplun þá opnast gluggi efst  Tímaskráning - Breyta/Eyða.     

Setja þarf sama daginn í Dagsetning stimplunar,  setja síðan inn réttan inn og úttíma. – 

Vista. 

  Sé hins vegar um að ræða orlof  eða veikindi, er valin fjarvistartegund sem við á – Vista. 
 
4. Hvernig á að eyða rangri stimplun?  Það er ekki hægt, heldur bara  leiðrétta.  Leiðrétt 

tímafærsla kemur fram í dálknum Tímafærsla. 

5. Hvernig er hægt að sjá hvort stimplun hefur tekist?   Sjálfsþjónusta -> tímafærslur, hafi 

stimplun tekist kemur lítil stjarna ofarlega til vinstri og þar stendur Starfsmaður var 

stimplaður inn: 12.10.2009 kl.8:30. Hins vegar þegar útstimplun á sér stað hverfur 

stjarnan og færslan fer neðst í tímafærslur. 

6. Hvað er gert vegna fjarveru hluta úr degi?   Þá er stimplun eins og venjulega inn og út, 

t.d. farið úr vinnu um hádegi.  Þá vantar upp á vinnuskylduna þann dag og þarf að 

holufylla.   Dæmi:  Þú vinnur frá 9:00 til 12:00, notar stimpilklukkuna eins og venjulega. 

Þarna vantar upp á daginn – hola myndast.   

  Þá er farið í  sjálfsþjónusta – tímafærslur smellt á bláa +( plúsinn) fyrir aftan dálkinn 

Vinnutími þá kemur upp efst Tímaskráning Breyta/Eyða þar er settur inn sá tími sem 

vantar upp á vinnuskylduna og viðeigandi fjarvistartegund.  Í dæminu hér fyrir ofan þarf 

að gera þetta í tvennu lagi  8:05 til 9:00 og líka  12:00 til 16:00. 

7. Hvers vegna þarf að holufylla tvisvar?  Í Vinnustund er vinnuskyldan skilgreind frá kl. 

8:05 til 16:00 og ekki er hægt að velja fjarvistartegund utan þess tíma.   

8. Er hægt að setja inn á einfaldan hátt fjarveru í fleiri en einn dag?   Til að setja inn 

fjarveru í einn dag þarf að fara í bláa +( plúsinn) og setja inn fjarvistartegund – Vista. Til 

að setja inn fjarveru í fleiri en einn dag þarf að fara í litla kassann ofarlega til hægri + 

Tímar  þar er hægt að setja inn fleiri en einn dag, passa verður þó upp á að vera 

staddur innan þess tímabils sem fjarvist verður.  Valin er fjarvistartegund en ekki settur 

inn tími því viðeigandi vinnuskylda kemur sjálfkrafa upp.   

9. Hægt er að fara í „Hjálp“ í kerfinu á rauðu stikunni efst til hægri og nota leitargluggann. 


