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Näsgård Mobile TID 

Generellt Näsgård Mobile TID är en tilläggsmodul och måste användas 
tillsammans med Näsgård Online modul i PC program. 

Näsgård Mobile TID kan användas separat eller tillsammans 
med Näsgård Mobile Mark. Har du tillgång till både Mark och 
TID i PC program kan du som administrator bestämma om en 
medarbetare skall ha tillgång till Mobile Mark eller TID eller 
båda delarna, samt inloggningsuppgifter. Läs mer om detta i 
avsnittet om Åtkomstskydd 

Inloggning  

Näsgård Mobile öppnas via 
adressen 
www.mobile.datalogisk.se  

 

Här anger du dina 
inloggningsuppgifter  

 
 

Välj om du vill registrera fält 
eller tid uppgifter på flikarna i 
toppen. Om du inte har 
tillgång till att registrera 
fältuppgifter är denna flik 
nedtonad  
 

Du loggar ut från programmet 
med Logga ut (1).  

I register delen (2) väljer du 
vilken typ av plats du vill 
registrera tid på. 

Under Sammanställning (3) 
kan du se hur total tid och 
sammanställning över 
förbrukningstyper för en valfri 
tid. 

Väljer du driftsenheter (4) kan 
du skifta till en annan 
driftsenhet 
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Registrera 

För att registrera timmar 
väljer du först typ av plats, i 
detta exempel Fält. 

 
 

På fliken Aktiviter väljs 
grunduppgifter för 
registreringen.  

På raden Datum väljer du 
datum som tiden berör. Som 
standard står dagens datum. 
För att välja ett annat datum 
klickar du på raden och en 
kalender visas 

   
På raden Person visas ditt 
namn. Är du administrator 
kan du välja mellan de 
registrerade personerna.  

Genom att välja Skördeår 
visas de fält och grödor på 
raden Platser som går att 
välja mellan det skördeåret. 
Detta styrs även av vilken 
driftsenhet som väljs.  

På raden Aktivitet väljer du 
vad du gjort. 

Om tiden skall registreras som 
standard arbetstaxa kan du 
skriva in denna på raden 
timmar.  
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På fliken Förbrukning anger 
du vad som förbrukats. Här 
visas det som är inlagt som 
standardförbrukning för den 
aktivitet du valt. 

Klickar du i rutan Taxor 

visas de olika lönekate-
gorierna. Bocka för de som är 
aktuella för denna registering 
och därefter OK   
 

Klickar du i rutan Maskiner 

 
visas en lista över alla 
maskiner. Bocka för de som är 
aktuella för denna registering 
och därefter OK 

 

 
 

Klickar du i rutan Förbrukning 

 
Visas en lista över alla 
förbrukningsvaror. Bocka för 
de som är aktuella för denna 
registering och därefter OK 

 

 

När du valt klart väljer du OK 
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Därefter visas en samman-
ställning där du anger tid och 
mängd av förbrukningsvaror 
(1). 

Som standard läggs arbets-
timmarna för de olika löne-
kategorierna samman och 
registreras automatiskt på 
maskinerna. 

Du kan ange kommentarer för 
aktiveteten eller för varje 
enskild förbrukningsvara 
genom att klicka på pennan 
(2)  

 
När du skrivit kommentarerna 
godkänn med OK  

När hela registeringen är klar 
kommer du tillbaka till start 
menyn genom att välja meny 
(3)  

 

Sammanställning 

Genom att välja samman-
ställningar, kan du stämma av 
och kontrollera så tider och 
insatsvaror är korrekt inlagda 
under en viss tid.  
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De sammanställda uppgifterna 
är för den tid som står i raden 
(1) 

Du kan ändra tidsperiod 
genom att välja datum (2) 

 
 

Här kan du välja mellan 
periodlängd 1 dag, 1 vecka, 1 
månad och valfri period. 

På datumraderna väljer du 
överst startdatum på perioden 
och slutdatum på nedersta 
raden 

 
 

Längs nere finns en total 
summa av arbetstiden i 
perioden. Klickar du på plus 
visas de olika lönekategorier 
som är grund till totalsumman  

 
 

Vill du kontrollera eller ändra 
en registrering klickar du på 
plus framför denna. Du kan nu 
direkt ändra tid och mängder. 

Vill du ta bort eller lägga till 
förbrukningstyper, klickar du 
på registeringen. Lägg till eller 
ta bort på samma vis som du 
skapade registeringen. Du kan 
också här välja att ta bort 
hela registreringen  

 

 

 


