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Fix & Flex, tilkøbsmodul til Trio+
Fix & Flex er et registreringsværktøj til brug vedrørende afvigelser i tilstedeværelsestiden.
Funktionen er webbaseret og kan tilgås via pc, tablet eller mobil, uanset styresystem.
Den enkelte medarbejder logger på via deres Uni-login, og med få klik kan de ændre dagens tilstedeværelsestid.
Medarbejderen kan oprette tekster til sig selv eller en note til skolens leder/administrator.
Afvigelser for den ansatte lagres, så skolens leder/administrator kan hente information vedrørende disse
via en webadgang.
Hvis det ønskes, kan afvigelserne godkendes eller afvises. Først når en afvigelse er godkendt, vil tiden blive
gemt i Trio, og dermed påvirke den ansattes arbejdstid.

Opsætning af Fix & Flex
Som administrator af Trio+ har du mulighed for at opsætte diverse parametre for Fix & Flextiden for dine
medarbejdere.
Log på Trio+: https://trio.tabulex.net
Log på via Uni-login.

Klik på menupunktet

Vælg underpunktet ”Fix & Flex opsætning”:
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Nu ser du:

Klik på knappen
. Her vælger du aktivitetstypen, betegnelse samt indstiller den nedre- og
øvre grænse for tilstedeværelsestiden.
Her tager du stilling til, om det kun er i de eksisterende tilstedeværelsestider, der må
redigeres, eller om de ansatte selv må oprette nye tilstedeværelsestider. Hvis fluebenet er sat, må der kun
laves ændringer i tilstedeværelsestiden fra Trio. Hvis fluebenet er fjernet, må de ansætte selv oprette nye
tilstedeværelsestider.
Her tager du stilling til, om der gives tilladelse til at trække fra den lederstyret pulje.
Klik på spørgsmålstegnet

for yderligere information/hjælp:
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Fix & Flex Godkend

Her ser du:

Her kan du fremsøge afvigelser for dine ansatte for en given periode. Markér de ansatte, og angiv den periode, som du ønsker at søge på.
Vælger du ... søger du på alle ansatte. Oversigten viser dog kun de ansatte, som har afvigelser i perioden.
Eksempel:
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Her kan du godkende eller afvise tiden. Klik på spørgsmålstegnet
information/hjælp:

for yderligere

Fix & Flex Oversigt
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Her ser du:

Her kan du få en oversigt over afvigelser for dine ansatte. Markér de ansatte, som du ønsker at søge på.
Vælger du ... søger du på alle ansatte. Oversigten viser dog kun de ansatte, som har afvigelser.
Eksempel på afvigelser:

Oversigten viser en samlet sum over afvigende timer pr. ansat pr. md. samt en total for året.
Hvis du ønsker at se detaljer om afvigelser i en måned, kan du klikke på det understregede tal. Her ses nu
en liste med detaljer om afvigelserne.

Klik på spørgsmålstegnet

for yderligere information/hjælp:
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Fix & Flex Historik

Her ser du:

Her kan du fremsøge afvigelser for dine ansatte for en given periode. Markér de ansatte og angiv den
periode, som du ønsker at søge på.
Vælger du ... søger du på alle ansatte. Oversigten viser dog kun de ansatte, som har afvigelser i perioden.
Eksempel:
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Klik på spørgsmålstegnet

for yderligere information/hjælp:

Trio
Når afvigelsen er godkendt, kan den ses i Trio under fanebladet Tilstede med den tekst, som du angav
under ”Opsætning” fx ”Manuelt tilrettet i Fix & Flex”:

Bemærk, at de ændrede datoer nu er forsvundet fra de oprindelige uger, hvor de var placerede.
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Dobbeltklik på den orange linje for at se detaljer:

Hvis du sletter en eller flere af disse linjer, vil den godkendte afvigelse ændre status til ”Afventer” i Trio+, og
du skal behandle den igen.
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