Signera iTid!
Servicegaranten redovisar din arbetstid i iTid, som är ett internet-baserat tidredovisningsverktyg
med digital signering. Vid månadens slut loggar du in och signerar din tidrapport. I samband med
löneutbetalningen får du en lönespecifikation med posten som du kan kontrollera mot din tidrapport.
Så här fungerar iTid
l Servicegaranten registrerar dina arbetspass under
månaden (senast den 2:a i månaden efter).
l Du loggar in i iTid på din dator, läsplatta eller
smartphone, kontrollerar att de registrerade
arbetspassen stämmer och godkänner tidrapporten
genom att klicka på ”Signera” (senast den 5:e i
månaden efter).
l Om tidrapporten inte stämmer klickar du på
”Avvisa” och kontaktar din servicegarant som vid
behov korrigerar tidrapporten. Därefter får du logga
in igen, kontrollera tidrapporten och godkänna
Du kan signera tidrapporten i mobilen.
genom att klicka på ”Signera”.
l Lön betalas inte förrän du signerat din tidrapport.
l Med din signering intygar du att uppgifterna på tidrapporten stämmer. En digital
signatur är juridiskt likvärdig med en underskrift/namnteckning. Om du misstänker
att någon annan har fått reda på din kod måste du omgående logga in och byta den!
Vad är en digital signatur?
En digital signatur (kallas även elektronisk signatur) säkerställer vem som är avsändare av ett
meddelande. Den som skickar meddelandet kan inte i efterhand förneka det – vare sig att man skickat
det eller innehållet. En digital signering garanterar också att meddelandet inte har ändrats på vägen från
avsändare till mottagare.
Kom igång
Gå till http://itid.jag.se och skapa ditt lösenord för signering (du hittar även länken på JAGs hemsida).
Här finns också en hjälpfunktion och svar på de vanligaste frågorna. Din servicegarant kan också hjälpa
dig att komma igång. Har du ytterligare frågor, hör av dig till din servicegrupp på JAG!
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