Fyll i blanketter och skicka blanketter

Fyll i blanketter
Välj ”Fyll i blanketter”. Välj den blanketten du vill fylla i och skicka.

Röd penna = antalet mellansparade rapporter
Gula godkända-märket = antalet färdiga rapporter
Blå kuvertet = antalet rapporter som skickats till NTM-centralen
Gröna godkända-märket = antalet rapporter som övervakaren godkänt
Röda utropstecknet = antalet rapporter som skall redigera

Om du vill redigera en rapport välj ”redigera”.

Om det inte finns någonting att rapportera välj ”Inga uppgifter som behöver rapporteras denna
rapporteringsperiod”. I rullgardinsmenyn finns de tillgängliga referensperioderna. Fyll i alla
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blanketterna i menyn.

Du ser de föregående rapporterna när du öppnar rullgardinsmenyn. Fyll i rapporteringsperiodens
uppgifter. Välj ”Mer” när du vill lägga till flera rader. Välj ”Mellanspara” när du vill spara
informationen. ”Mellanspara” validerar inte ännu informationen. Mellanspara aktiverar ”Klar att
skickas” möjligheten. ”Stäng” stänger rapporteringen utan att spara den. Pilen till höger ger dig en
möjlighet att redigera eller ta bort information.

Du kan ta bort rapporten med att välja ”Ta bort”.
När du valt ”klar att skickas” valideras den ifyllda informationen. Om någonting måste korrigeras
syns det märkta med rött. ”Klar att skickas” skickar inte rapporterna till NTM-centralens övervakare.
Välj ”Mellanspara” för att fortsätta med rapporteringen.

2

Du kan skicka blanketterna genom att välja ”Sändning” och därefter ”skicka”. Du kan se vad du
skickar om du väljer ”PDF”.

När du vill se sända rapporten välj ”Arkiv” och därefter ”PDF”.
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Välj ”Raportointi” när du vill skicka bifogade filer. Du kan skicka bilagor efter att du valt ”Redigera”.

En bilagas maximistorlek är 50 megabyte. Bilagans namn kan vara högst 100 märken. Bilagor kan
skickas som xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, jpg, jpeg, pdf, png, gif eller txt.

Påbörja nytt ärende
Efter att du påbörjat det första ärendet kan du fortsätta rapportera med att välja ”Skrivbord”. Där
ser du alla påbörjade ärenden. Välj ”Tjänster” för att påbörja ett nytt ärende.
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