
  
White-paper om SEBS tidskoder 

Sammanfattning 
Dokumentet går igenom och förklarar de tidskoder som används i SEBS. 
Varje kod förklaras med en beskrivande text och via efterföljande exempel. 

Definitioner 
Tidskod  Den typen som används vid stämpling. 
Normal tid  Arbetstid enligt handläggarens schema. 
Jobb  Den produktionspositionen som gäller för   

 stämplingen. 
Kompensations bufferten Lagrar handläggarens kompensationstider. 

Tidskoder 
Tidskod 0 Växla med normaltid 
 Koden används när man byter jobb under normal arbetstid. Alltså om  
 man inte har arbetat på någon rast eller arbetat efter normal arbetstid.   

Tidskod 1 Börja med normaltid 
Koden används för att stämpla in när man börjar senast på avtalad tid. 
Eventuell kompensationstid, övertid eller liknande styrs med nästa 
tidskod. För avräkning av kompensationsbuffert vid stämpling efter 
avtalad tid se tidskod 31. 

Tidskod 2 Slutar med normaltid 
Koden används när man stämplar ut och ingen kompensationstid, 
övertid eller liknande ska påverkas. 

Tidskod 30 Växlar med kompensationstid 
Koden används för att byta jobb när man har arbetat över en eller flera 
raster, eftermiddag eller morgon sedan föregående stämpling och man 
vill tillgodo räkna sig kompensationstid. 

Tidskod 31 Börja med kompensationstid 
Koden används för att stämpla in efter normal arbetsstart och man vill 
tillgodo räkna sig tid från kompensationsbufferten. 
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Tillsammans bygger vi Sveriges kostnads-effektivaste affärssystem 
Att byta system för att få en funktion man saknar kan kosta uppåt 800 000 Kr inklusive internt arbete. 

Att få samma funktion inbyggt i SEBS kostar oftast bara några tusen kronor. 
Här kan Du läsa om tips och om funktioner användare beställt: http://www.systemtechnologies.se/SEBS 

Avsluta prenumeration genom att sända AVSLUTA till support@systemtechnologies.se
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Tidskod 32 Slutar med kompensationstid 
Koden används när man stämplar ut efter normalt arbetsslut och man 
vill tillgodo räkna sig kompensationstid. 

Tidskod 33 Slutar med kompensationstid 
Koden används när man stämplar ut innan normalt arbetsslut och man 
vill tillgodo räkna sig kompensationstid. 

Tidskod 40 Växlar med övertid 
Koden används när man byter jobb efter arbetat över en eller flera 
raster, eftermiddag eller morgon sedan föregående stämpling och tiden 
ska lagras som övertid. 

Tidskod 42 Slutar med övertid 
Koden används när man stämplar ut efter normalt arbetsslut och tiden 
ska lagras som övertid. 

Tidskod 50 Växlar med interna arbeten  
 Koden används när man byter intern arbete. 

Tidskod 51 Börjar med interna arbeten 
 Koden används när man börjar med interna arbeten. 

Tidskod 52 Slutar med interna arbeten 
 Koden används när man slutar med interna arbeten. 

Tidskod 60 Semester 
 Koden används när man har semester. 

Tidskod 70 Tjänstledigt 
 Koden används när man är tjänstledig. 

Tidskod 80 Sjukledigt 
 Koden används när man är sjukledig. 

  
Se exempel nästa sida. 
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Exempel 
Det nedre strecket är normal arbetstid. Grönt representerar arbetstid och rött 
representerar rast.  
Det övre strecket är arbetstid skapad av stämplingar. Siffrorna representerar 
stämplingar med respektive kod.  Svart är normalarbetstid, blå kompensationstid och 
röd övertid. 

Exempel 1 

  

Stämpling 1 Handläggaren stämplar in med tidskod 1 innan normal arbetstid. 
Stämpling 2 Stämplar ut med tidskod 32 efter normal arbetstid. 
Resultat Kompensationstid sparad både innan och efter normal arbetstid. 

Exempel 2 

  
Stämpling 1 Handläggaren stämplar in med tidskod 1 innan normal arbetstid. 
Stämpling 2 Byter jobb med tidskod 30 innan normal arbetstid. 
Stämpling 3 Byter jobb med tidskod 30 under normal arbetstid. 
Stämpling 4 Byter jobb med tidskod 0 under normal arbetstid. 
Stämpling 5 Stämplar ut med tidskod 42 efter normal arbetstid. 
Resultat Kompensationstid sparad för arbetet innan normal arbetstid. Övertid 

sparad för arbete efter normalarbetstid. 

Exempel 3 

  
Stämpling 1 Handläggaren stämplar in med tidskod 1 innan normal arbetstid. 
Stämpling 2 Byter jobb med tidskod 0 under normal arbetstid. 
Stämpling 3  Byter jobb med tidskod 0 under normal arbetstid. 
Stämpling 4 Byter jobb med tidskod 30 under lunchen. 
Stämpling 5 Byter jobb med tidskod 0 under normal arbetstid. 
Stämpling 6 Stämplar ut med tidskod 2 efter normal arbetstid. 
Resultat Ingen tid sparad för arbetad tid innan normal arbetsstart. 

Kompensationstid för arbete under lunchen sparas. Ingen tid efter 
normal arbetsslut sparad. 
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Exempel 4 

  
Stämpling 1 Handläggaren stämplar in med tidskod 31 efter normal arbetstart. 
Stämpling 2 Byter jobb med tidskod 40 under lunchen. 
Stämpling 3 Byter jobb med tidskod 0 under normal arbetstid. 
Stämpling 4 Stämplar ut med tidskod 33 innan normal arbetsslut. 
Resultat Kompensationsbufferten minskas med tiden från normal arbetstart till 

första stämplingen. 
 Under lunchen spars tiden som övertid. 
 Kompensationsbufferten minskas med tiden från sista stämplingen till 

normal arbetsslut. 

Hälsningar från oss på supporten
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