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Manual Linköpingsspecifika rapporter i TES 

 

 Denna manual visar hur framtagning av TES-rapporter sker. Dessa rapporter är 

Linköpingsspecifika. 

 Syftet med dokumentet är att stödja verksamhetschefer inom hemtjänst i sitt arbete med 

tids- och insatsregistrering, TIR 

 En förutsättning för att du som verksamhetschef ska kunna se statistiken krävs att du har 

behörighet. Saknar du en verksamhet så måste en behörighetsansökan skickas in till 

Användarstöd, se kontaktuppgifter längst ner i detta dokument 

 Länk till rapporterna:  

http://sv-sql27/Reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath=%2fTESReports 

Arbetar du för en privat utförare får du tillgång till länken på samma sätt som när du ska 

logga in i Treserva. Observera att du endast kan öppna länken om du är inloggad i 

citrix. 

 De rapporter du kan ta fram är:  

- Genomförd dubbelbemanning 

- Genomförda insatser, enkelbemanning 

- Genomförda insatser, total 

- Insatsfördelning över dygn 

- Kontinuitet 

- Kvalitetssäkrade samt justerade besök 

- Planerad frånvaro (bomtid) 

 

 

 

http://sv-sql27/Reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath=%2fTESReports
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När du öppnat länken ser du denna bild 

 

Välj därefter den rapport du vill se genom att klicka på den 

 

Välj ”Från” och ”Till”-datum. När du valt datum syns de enheter du har behörighet till under 

”Avdelning”. Klicka på bocken till höger om den vita rutan.  

Du kan välja alla dina enheter, välj då ”Select all” eller bocka i de du vill se. 
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Välj de enheter du vill se, om du inte valt ”Select all”  

 

 

 

Klicka på ”View report” i det högra hörnet 

 

 

Nu ser du den totala registrerade bomtiden, per enhet 
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För att se insatserna, klicka på kryssen 

 

 

Klicka dig sedan vidare till de rapporter du vill se 

 

  

 

Kontaktuppgifter till Användarstöd 

 

För att komma i kontakt med Användarstöd skickar du ett supportformulär via vår hemsida: 

www.linkoping.se/anvandarstod 

http://www.linkoping.se/anvandarstod

