
prenumerationer

I idha-Online version 2.7.0 lanseras ”Prenumerationer” som en ny funktion. Det innebär att man kan få 
överträdelserapporter genererade och utskickade per automatik. 
I dagsläget finns två olika ”publikationer” som man kan prenumerera på, och dessa förklaras nedan.

1. Överträdelsesummering
Denna publikation skickar ut en överträdelserapport till 
respektive förare. För att detta ska fungera måste e-post 
och/eller mobilnummer anges för varje förare.

2. Överträdelser per driftställe
Denna publikation skapar en överträdelserapport på alla 
förare som har överträdelser per driftställe. 
Även en avbockningslista följer med som ett försättsblad i 
respektive rapport. 
Rapporten skickas via e-post eller SMS till den som angi-
vits som driftställesmottagare för respektive driftställe. 
Här kan även externa mottagare vara mottagare.

Ange driftställesmottagare
Detta görs per driftställe i avdelningen ”Driftställen”. 
Klicka på ett driftställe och sedan klicka på den lilla 
knappen till vänster.

Här väljer man sedan vem eller vilka som ska
ta emot rapporter för aktuellt driftställe.

Endast driftställesmottagare med e-post eller mobilnummer 
visas i listan. Listan kan bli väldigt lång om man har 
många förare och användare, därför finns en sökfunktion 
längst ned. Sökresultatet markeras med färg i listan.
Välj mottagare genom att sätta ett kryss i rutan till vänster
om namnet och spara.

Inställningar för publikationer
I avdelningen ”Konto”, under ”Prenumerationer”, skapas pre-
numerationer. Klicka på  [+ Ny prenumeration…]
I den första rutan anges vilken typ av publikation du vill skapa; 
Överträdelsesummering eller Överträdelser per driftställe 
(läs om skillnaden ovan).
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Under fliken ”Parametrar” anges vilka lagrum som ska kontrolleras, 
om signaturfält för påskrivning ska finnas med, om överträdelse-
beskrivningarna ska vara detaljerade samt om anteckningar gjorda i 
idha-Online ska visas i rapporterna. 
Här anges också vilket språk och vilken tidszon som ska användas.

I ”Schema” anges hur ofta rapporter skickas ut, hur lång period den 
ska omfatta samt om man önskar en buffertlängd, dvs. om man vill 
skjuta på rapporterna så att alla hinner kopiera sina förarkort.
Tänk på att det är bättre att rapporterna avser en period i relativ 
närtid för att de berörda ska kunna redogöra för vad som hänt. 
Den ”normala” inställningen för schema bör vara en månadsvis rap-
port för en hel kalendermånad. Helst inte senare än två-tre veckor in 
i nästkommande månad.

Till sist anges publikationens startdatum. 
Detta datum kommer sedan styra så att publikationen alltid skapas 
samma dag varje månad (den 14:e varje månad i ex. till höger).
Tänk på att samtliga dagar måste kontrolleras för alla förare!
Se grafen i botten så att det inte blir luckor mellan rapporterna.

Nästa steg är att ange mottagare. De olika publikationerna är rik-
tade till olika roller i systemet. 
Överträdelsesummering skickar en personlig rapport till de förare 
som har överträdelser. 
Överträdelse per driftställe skickar en kombinerad rapport samt en 
avbockningslista till den eller de som angivits som driftställes-
mottagare (se ovan).
Det går även att ange externa mottagare i avdelningen ”Konto”.

Välj Alla, ett specifikt eller flera driftställen som ska få rapporter och 
välj sedan vilken ”kanal”, dvs. hur rapporterna ska skickas. 
Det går att välja antingen e-post med bilaga eller e-post med länk 
samt via SMS.
OBS! I publikationen Överträdelsesummering krävs att ”Alla” är valt 
för att förare som inte är kopplade till något driftställe ska få rapporter.

Till sist finns möjligheten att namnge aktuell prenumeration. Det 
går att ha flera prenumerationer aktiva samtidigt.

Prenumerationerna listas nedan där det till höger finns en knapp 
med olika alternativ. Här kan man bl a. se historik på körda publika-
tioner där det framgår om någon inte kunnat ta del av publikationen, 
ex. om någon mottagare saknar e-post eller dylikt.
Det går även att köra, redigera, hantera mottagare som avböjt rap-
porter och att ta bort prenumerationen här.
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