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Uppföljning av bokning 

WinLas webbokning innefattar möjlighet för arbetsplatser att följa upp sina 

bokningar. Den här dokumentationen är till för enhetschefer och personal på 

arbetsplatser som använder webbokningen i WinLas.  

Inloggning 

För att komma åt till uppföljning av beställningar krävs en inloggning. Du kan logga in 

antingen som enhet eller på en specifik arbetsplats.  Lösenordet får du ifrån 

Bemanningsservice.  

Första alternativet ”Arbetsställegrupp” filtrerar bland de övriga alternativen, men är 

inte nödvändigt att välja. För att logga in på en enhet: Välj en enhet och ”Alla 

arbetsplatser på [enheten]”. För att välja arbetsplats behövs bara arbetsplatsen och 

lösenordet fyllas i. Använd de övriga fälten för att lättare hitta din arbetsplats.  

 

Uppföljning av bokning 

Efter lyckad inloggningen kommer sidan för uppföljning. Som ser ut som följande bild: 

 

Du måste trycka på ”Visa” för att visa beställningar utefter valda alternativ. Om du 

vill kan man också ändra datum för att visa historiska vikariebokningar, eller 
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beställningar längre fram i tiden. Det går också att filtrera bokningar efter 

Arbetsställe, Befattning och Beställare.  

 

Tabellen sorteras när man klickar på kolumnrubrikerna, första gången stigande och 

sedan fallande.  Du kan sortera efter tidpunkt, arbetsställe, befattning, beställare, 

status eller vikarie. Status-kolumnen visar hur långt bemanningsservice har kommit 

med din beställning. Arbetsgången är följande: 

1. Ej behandlad – Bemanningsservice har inte hunnit titta på beställningen ännu. 

2. Preliminärbokad – Bemanningsservice jobbar med din beställning just nu. 

3. Bekräfta beställning – En vikarie har hittats, men beställningen behöver 

bekräftas. Klicka på länken för att gå till den detaljerade 

bokningsinformationen, där du kan bekräfta beställningen. 

4. Vikarie har tillfrågats – Väntar på bekräftelse från vikarien, antingen via 

webben eller SMS. 

5. Ärendet slutfört – Allt är bekräftat och klart! 

Detaljerad bokningsinformation 

Klicka på tiden eller ”Bekräfta beställning” för att få upp mer detaljerad information 

om beställningen.  
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Om beställaren inte har bekräftat beställningen än går det att göra här via knappen 

”Bekräfta beställning”. Direkt efter att den tryckts ner uppdateras Webbdagboken 

och ärendets är slutfört om också vikarien har accepterat uppdraget. 

 

 

 


