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TID register 

Generellt Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds 
TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul  

 

Vad skall man tänka på vid 
uppbyggnad av register? 

Det finns några frågor som behöver svar innan man börjar 
lägga in registerposter. 

1. Hur detaljerat vill man att tidsåtgången skall 
presenteras. Det vanligaste felet man gör är att starta 
på för detaljerad nivå. Det är bättre att starta på låg 
detaljering och sedan utveckla denna.  

2. Skall tids redovisningen vara lönegrundande. Glöm då 
inte att lägga in lönekategorier som semesterdag, 
sjuklön osv. 

3. Skall redovisningen vara på fält eller grödnivå. Vid fält 
redovisning behövs fler registreringar, men ger också 
bättre underlag 

4. Om man kör till extern kund, skall då dessa körningar 
redovisas per fält/gröda eller bara maskinanvändning. 
Om redovisning skall ske på fält/gröda måste denna 
kund ha en egen driftsenhet där hans fält är inlagda. 

5. Hur mycket skall medarbetaren ha tillgång till. 
Avgränsningar TID, Mark 

6. Skall standarförbrukning vara kopplade till en aktivitet. 
T.ex. om aktiviteten växtskydd väljs skall då traktor 
och spruta infogas automatiskt  

 

Se exempel Under TID manualer finns exempel register kontoplan 
 

TIPS. I alla register finns ett 
kommentarfält för varje insats 
typ. Skriv in här hur, var, när 
insats typen skall användas 
när du skapar insatstypen. 
Det är lätt att glömma hur 
man tänkte från början 

 

 

De driftsenheter som är 
öppna/valda kan TID 
registreringar göras för. Skall 
flera driftsenheter öppnas 
samtidigt skall dessa 
driftsenheter ha gemensamt 
register. Skall maskiner och 
personer delas mellan olika 
driftsenheter skall även 
kompanjonskap vara skapat  
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Det finns nio olika register 
som uppgifter används från 
vid en TID registrering. 
Dessutom används de fält 
som är skapade i växtodlings-
planen samt aktuella grödor 
de olika skördeåren. 

 

  
 

Använder normmedel i 
register 

Förutom i register för arbetstaxa och person används alltid en 
norminsats. Samma norminsats kan importeras flera gånger. 
På dessa norminsatser kan sedan ändras namn till för just 
dina förutsättningar. Eftersom normer används, kan sedan 
sammanställningar göras på enskilda registerposter eller på 
det normmedel som använts.  

 

Exempel. Du har 3 traktorer 
som effekt mässigt ligger 
mellan 151-200 hk. Du 
importerar normen Traktor 
151-200 hk 3 gånger och 
ändrar därefter i kolumnen 
namn, namnet till ett unikt 
traktornamn. På detta viset 
kommer du att kunna söka på 
hur många timmar alla 
traktorer i gruppen har gått 
på ett år, men även få ut vad 
varje enskild traktor gått. 

 

 

Allmänna funktioner:  

Skapa ny = importeras ett 
nytt normmedel. 

I kolumnen driftsenhet anges 
till vilken driftsenhet insatsen 
är kopplad t.ex. ägare av en 
maskin. 

I kolumnen namn anges ditt 
lokala namn 

Om kolumnen delad markeras 
om en insats skall kunnas 
användas på flera drifts-
enheter 

Passiv markeras om insatsen 
inte skall användas längre 
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De olika registren  

Arbetstaxa. För att kunna 
ange arbetstaxa för personer 
skall dessa först skapas i 
registret Arbetstaxa.  

Du har 2 möjligheter att 
skapa arbetstaxa, antingen 
importerar du från normer 
eller så skapar du lokal taxa 
(tom rad infogas)  

 

Person register, här läggs 
medarbetarna in. Välj skapa 
ny och en tom rad infogas i 
tabellen. I kolumn driftsenhet 
anges vem som är 
arbetsgivare åt personen 

Om medarbetaren skall kunna 
registreras på flera 
driftsenheter som ingår i 
kompanjonskap, skall 
markering göras i kolumnen 
Delad 

 

 

Maskin register, här läggs 
varje enskild maskin in.  

Maskinen registreras på 
platser där du använt 
maskinen, men kan också 
registreras som en enskild 
plats när du utför underhåll på 
maskinen. 

Om maskinen skall användas 
på flera driftsenheter skall 
markering göras i kolumnen 
delad  

 

 

Förbrukningsmaterial, här 
anger du material som du 
förbrukar på olika platser. 
T.ex diesel till en traktor 

 
 

Hus och Byggnader, här 
anger du alla hus. Väljs som 
plats när du fysiskt jobbar i 
huset ex. i torken eller vid 
underhåll på ett hus 
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Skog, här anger du alla 
platser som är av denna typ. 

Väljs som plats när du fysiskt 
jobbar i skogen 

 
 

Husdjur, här läggs de djur 
typer in som du har. Används 
som plats när du vill ha 
sammanställning på hur lång 
tid du lägger på djurslaget   

 

Övriga platser, här anger du 
alla andra typer av platser 
som kan vara aktuella t.ex 
platsen ej arbetstid väljs om 
du skall skriva in en semester-
dag.  

 

Aktiviteter 

I aktivitets register väjer du 
skapa ny och importerar de 
aktiviteter som skall användas 
och ändrar i namn kolumnen 
så namnen passar dina 
förutsättningar.  

 
 

I de olika plats kolumnerna 
bestämmer du på vilken plats 
typ som aktiviteten får 
användas på.  

 

 

Du kan också koppla till 
standard förbrukning till en 
aktivitet, dvs när aktiviteten 
väljs i en registrering kommer 
dessa standardvärde att 
automatiskt att infogas i 
registreringen. 

Markera aktivitets raden och 
välj därefter standardför-
brukning. Välj skapa ny och 
rad infogas. Här väljer du typ 
och insats. Du kan lägga till 
obegränsat antal rader. 

 
 


