
Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender

Inseminørenes Arbejdskalender er et redskab med det formål at gøre det lettere for inseminører 
at planlægge og udveksle arbejdskalendre og samtidig holde regionskontoret opdateret. 

Ved at benytte kalenderen er kontoret altid opdateret med hvem der arbejder hvornår, og 
inseminørgrupperne har et nemt værktøj til, i deres grupper, at planlægge og ændre hvornår de 
arbejder. Derudover omfatter kalenderen også muligheden for at indtaste månedsrapport med 
afspadsering- og fraværsdage.

Login
Gå til hjemmesiden www.afloeser.dk og indtast dit inseminørnummer og dit password. Har du 
mistet dit password kan du ringe eller maile til kontoret og få dem til at fortælle dig din kode. 

Tip: Hvis dette er første 
gang du bruger systemet 
og gerne vil prøve det af 
uden at ændre i dine egne 
data, kan du logge ind 
med; 
Nummer: 2002 
Kode: test

http://www.afloeser.dk/


Planlægning af ferie
De næste par punkter viser hvordan du bruger gruppe kalenderen.

Statistik
Der er statistikker, så I kan se hvor mange dage den enkelte inseminør i gruppen kører og du kan 
også se hvor mange dages afspadsering du har brugt/tilgode.

Statistikken er et godt redskab til at holde øje med om alle arbejder lige meget i en periode. Fx 
i løbet af et halvt år eller et kvartal.

I bunden af siden vises gruppemedlemmernes opsparede og afviklede afspadseringsdage for det 
indeværende år.

Som standard vises 
statistikken for det 
indeværende år. 
Vælg andre datoer og 
klik på Vis statistik for 
periode for at ændre 
dette.

Statistikken vise fridage og 
feriedage der er planlagt i 
perioden. 



Lav kalenderen ved at klikke på et link ud for en inseminør og ud for en bestemt dag. 

Prøv at klik på et par ferie og fri og se hvordan dagene ændre status og farve. 

Ud for hver dag kan gruppen tilføje en note, ved at klikke på plus tegnet.

Advarsler
Hver hverdag skal der er være en inseminør der har fri og og på søndage skal der være en 
inseminør på arbejde. Hvis disse regler ikke er opfyldt kommer systemet med en advarsel.

Som standard er alle sat til 
at arbejde på hverdag og 
have fri om søndagen.

Ved at klikke på et ferie 
link, sættes denne dag 
som en feriedag for 
inseminøren og den tæller 
med det samme med i 
statistikken.

Tip: Du kan oftest nå at 
klikke på 5-7 dage før en 
side genindlæses i din 
browser.
Det vil sige du kan lave en 
uge ad gangen. 

Der er et gult udråbstegn 
ud for de dage hvor reglen 
om at der skal være en der 
har fri til hverdag og en på 
arbejde søndag

Her ses en oversigt over 
de dage hvor reglen om at 
der skal være en der har 
fri til hverdag og en på 
arbejde søndag



Print
For at printe kalenderen skal du vælge en startmåned og en slutmåned. Herefter hentes en ny 
side, og du kan indstille din printer og udskrive.

Brug sidens 
printfunktion til at 
printe kalenderen.



3. Indrapportering af sygedage, afspadsering osv.
For at komme til månedsrapporten skal du klikke på menupunktet i den øverste linje

På månedsrapporten kan du se hvilke der i gruppekalenderen er markeret som fridage og 
feriedage. Derudover kan du øverst se hvad din saldo af afspadseringsdage er på i begyndelsen af 
måneden.

Vælg en type afspadsering eller afvikling og ret eventuelt værdierne i felterne, hvis de ikke 
passer. Hvis du for eksempel afspadserede en halv dag retter du værdien fra -1 til -0,5

Når Du har udfyldt indberetningen for den enkelte dag kan du klikke på Gem.

Her vises din saldo af 
afspadseringsdage.

Indberet afspadsering og 
afvikling ved at klikke på 
indberet ud for en given dag.

Indberetningen bliver ikke 
sendt til kontoret før du 
trykker på Godkend og 
indsend månedsrapport.



Optjening af dage foregår på samme måde som afvikling. Fx kursusafløsning. Her vælges den 
inseminør der afløses og i tilfælde af at det ikke er i egen kreds der køres udfyldes oplysninger 
om antal besøg, ekstra besøg etc.

Hvis du laver en fejl i en indberetning kan du slette indberetningen og lave en ny.

Når måneden er omme og du har indtastet alle indberetninger fra måneden kan du klikke på 
Godkend og indsend månedsrapport. Herefter oplyses regionskontoret at du har indsendt 
rapporten, hvorefter de kontrollere den og godkender den. 

Hvis du kører i for en i din egen 
kreds skal de efterfølgende felter 
ikke udfyldes.

Godkend når rapporten 
er udfyldt ved 
månedens udgang.

Du kan slette en indberetning 
hvis den ikke er korrekt



Du kan ikke selv længere rette i indsendte månedsrapporter, i stedet kan du ringe til kontoret 
hvis du opdager fejl i indsendte rapporter.

Når månedsrapporten er indsendt står der afventer godkendelse udfor alle månedens dage.

Og når kontoret har godkendt en månedsrapport står der herefter Godkendt udfor alle månedens 
dage.
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