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Hur funkar det
1. Skanna QR-koden med mobilen.
2. Endast första gången: Fyll i dina uppgifter: namn, persnummer mm.
3. Tryck på Stämpla In / Ut.
Jätteenkelt!
QR-koden för varje projekt, skapar du i BYGGsamordnaren.
De som använder WEBTID kan direkt inifrån WEBTID stämpla in/ut och behöver inte skanna QR-kod.

Vad behövs på arbetsplatsen
En personlig och/eller en gemensam enhet som kan surfa på nätet (telefon, surfplatta, dator).
Eventuellt ett (ifrån BYGGsamordnaren) utskrivet och uppsatt A4 papper, med QR-koden.

Vilka på bygget kan använda sig av ”vår” bso PersonalLiggare
Alla!
Antingen via sin egen telefon, eller om ni har satt upp en gemensam enhet.
Det krävs ingen installation per enhet eller administrativ insats av kontoret för att personal, UE, eller
t o m UEs UE skall kunna stämpla in/ut på byggarbetsplatsen.

Vad behövs på kontoret



WEBTID 10 (uppdaterad till senaste versionen).
En ny version av BYGGsamordnaren (minst version 2016-02-24).

Ingen registrering behövs av de som skall använda PersonalLiggaren.

Jag har inte WEBTID 10
PersonalLiggaren använder sig av teknik som drivs av WEBTID 10. Har du inte WEBTID 10 så behöver
du beställa och installera den.

Jag vill använda PersonalLiggaren, inte WEBTID
Inga problem. Du måste dock ha WEBTID 10 installerad.

ID06?
PersonalLiggaren använder sig inte av ID06. Du behöver därför heller ingen skanner eller annan
kringutrustning, utöver något att surfa på nätet med.
Det finns inget krav ifrån Skattemyndigheten att använda ID06 för sin elektroniska personalliggare.
Dock finns inget motsatsförhållande. Använd gärna ID06 på de byggarbetsplatser där ni så önskar.

Flera av mina ”gubbar” använder WEBTID
Perfekt!
Man kan med fördel stämpla in/ut inne i WEBTID och behöver då inte skanna någon QR-kod.
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Vid kontroll
Blir det kontroll på arbetsplatsen så kan alla som stämplar in/ut i PersonalLiggaren enkelt skicka över
personalliggaren elektroniskt till skatteverkets kontrollant, utan att de själva kan se några känsliga
uppgifter i den.

Tidföring på personal med PersonalLiggaren
De som använder WEBTID för att stämpla in/ut får en viss hjälp vid tidföringen. När de stämplar ut
från ett projekt så kommer de automatiskt till tidregistreringssidan i WEBTID. Där är projekt, dag och
tidpunkter förifyllda. Tid mellan in och utstämpling är uträknad och om de så önskar kan de med en
knapptryckning föra in den i Antal-fältet. Därefter klickar de på Registrera.

Vad kostar bso PersonalLiggaren i inköp
Har du WEBTID 10, så kostar den i dagsläget ingenting.
Har du WEBTID max 5, så behöver du först uppgradera den. Det kostar 5,000:-.
Har du ingen WEBTID, så behöver du beställa den. WEBTID 10 kostar 10,600:- första året
och 6,600:- följande år. Då ingår personalliggaren för obegränsat antal användare och WEBTID för 10
användare.
Priserna är ex moms.

Vad kostar PersonalLiggaren i drift





Kostnaden för att tillhandahålla alla med telefoner och/eller en gemensam dator/surfplatta
på arbetsplatsen.
Årskostnaden för WEBTID 10 (år 2) är 6,600:-.
Eventuellt ett A4-papper per arbetsplats, för att underlätta den personliga in/utstämplingen.
Driftskostnaden för att din server där du kör WEBTID 10 och BYGGsamordnaren.

Vad kostar bso PersonalLiggaren per användare
Ingenting!
Det finns ingen extra kostnad per användare.

Vad sparas vid in/ut-stämpling
Namn, Personnummer, Företag, Organisationsnummer, Tid, Datum och GPS-position.

Var sparas informationen
Alla in/ut-stämplingar sparas direkt rakt ner i er BYGGsamordnare-databas. Endast ni har tillgång till
den informationen. Det sparas inte i någon annans moln, kräver ingen synkning el dyl.
De ifyllda uppgifterna (namn, företag osv) sparas krypterat per enhet, per person och per projekt.

Jag vill veta mer!
Se http://byggsamverkan.se/personalliggare/personalliggare.html
Titta på vår film och läs våra dokument: Frågor och Svar samt Snabb-användar-guide.
Kontakta sedan BYGGsamverkan på 08 703 95 20.

Jag vill beställa
Kontakta BYGGsamverkan på 08 703 95 20.
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