Manual Heroma app – MinTid
Obs! Innan du använder appen måste du byta ditt lösenord via
insidan.uppsala.se

1. Ladda ner appen
Sök efter MinTid-app genom att skriva in “Heroma” i
sökfältet i respektive app-butik
När installationen är klar hittas MinTid-appen bland
övriga appar i telefonen.

2. Välj arbetsgivare
Välj Uppsala kommun i listan på förstasidan. Tryck sedan
på knappen ”Välj” för att gå vidare till inloggningssidan.
Momentet att välja arbetsgivare görs första gången man
loggar in. Den enda gång det kan bli nödvändigt igen är om
appen stängts av helt och hållet, uppdatering av telefonen
har skett alternativt att man självmant tryckt på knappen
”Byt arbetsgivare” som visas på inloggningssidan i nästa
steg.

3. Logga in
Logga in med inloggningsuppgifterna som vikarieförmedlingen har skickat till dig via mail.

4. Navigering

5. Kalender

6. Registrera tillgänglig tid

Det finns två sätt att komma till tillgänglig tid. Klicka
antingen på ”menyknappen” (tre streck) och välj
”Tillgänglig tid” eller klicka på + redan på startsidan med
kalendern.
Klicka på + (plusset) och lägg sedan till de dagar och tider
du önskar arbeta. Om du kan arbeta hela dagen kan du
t.ex. fylla i 06:00-18:00.
Om du vill registrera mer än en dag markerar du ”flera
dagar” och fyller i de dagar som du vill arbeta. Då får alla
pass samma start- och sluttid.
Du ser sedan din tillgängliga tid i kalendern som gröna
kvadrater och de bokade passen är grå cirklar.

7. Ändra/ta bort tillgänglig tid
Om du vill ändra eller ta bort din tillgängliga tid trycker du på den tillgängliga tiden från kalendern för
att öppna ärendet igen. Väl inne i ärendet kan du göra dina ändringar och sedan trycka på Spara. Du
kan även ta bort tiden genom att trycka Ta bort.

8. Sjukdom/VAB
Om du är bokad på en förskola och blir sjuk eller vabbar, måste du ringa både till förskolan och till
vikarieförmedlingen. Om du inte är bokad ska du ta bort din tillgängliga tid från Heroma.

