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Inloggning
Du kan välja mellan två sätt att logga in på tjänsten.
1. På websidans startsida hittar du inloggningsfält i högra nedersta hörnet.
2. I det högra hörnet på startsidan finner du även en snabblänk som tar dig till inloggningssidan.

För att logga in behöver du den e-mail adress du uppgav vid beställning samt det lösenord du valde.

Glömt lösenord
Om du har glömt ditt lösenord så klicka på snabblänken för inloggning i högra hörnet på startsidan.
Klicka på knappen märkt ”återställ” och uppge den e-mail adress du använde vid registrering. Du
kommer att få ett e-mail med en länk som tillåter dig att välja ett nytt lösenord till tjänsten. Notera att
vår support inte kan se det lösenord du valt.
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Bli kund
Du kan välja mellan två sätt att utför din beställning på.
1. På websidans startsida hittar du klicka på knappen märkt ”Beställningssida”. Du kommer
automatiskt att föras till vårt beställningsformulär.
2. I det högra hörnet på startsidan finner du även en snabblänk som tar dig till
beställningsformuläret.
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För att genomföra din beställning behöver vi en del uppgifter om företaget, bl a organisationsnummer,
beställarens namn, faktureringsuppgifter. Det är i beställningsformuläret du uppger den e-mail adress
och lösenord som kommer att vara knutet till bolagets användarkonto. När alla uppgifter är ifyllda
klicka på knappen ”Spara”.

För att komma igång med tjänsten behöver du bekräfta ditt registrerade konto. Systemet skickar ett
mail till den e-mail adress du uppgett vid registrering och ber dig godkänna villkoren. Detta gör du
genom att klicka på länken ”Jag godkänner villkoren”. Tänk på att kontrollera din mapp för skräppost
då mailet ibland kan hamna där.

Du kommer att få se en bekräftelse på att registreringen är klar och du är välkommen att logga in.
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Registrering företag
Första gången du loggar kommer du att bli ombedd att registrera en del uppgifter kring företaget. Du
kommer inte att kunna fortsätta om inte de begärda företagsuppgifterna registreras samt att du tryckt
på ”Spara”. Efter inloggning kommer menyn att utökas med bl a. beskrivningar och möjlighet till
registrering av anställda. Du kan alltid ändra företagsuppgifter genom att klicka på ”Mitt företag” i
menyfältet.

Registrering anställda
Registrering och nivåindelning av anställda gör du under “Lönedata” i menyfältet överst på sidan. Du
kan välja två sätt att registrera anställda; manuell inrapportering eller via uppladdning av filer i
Excelformat För att manuellt registrera anställda väljer du ”Skapa ny” och fyller i angivna fält.
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Inrapportering av Excel fil gör du genom att först hämta Excelmallen. För att kunna läsa in filen är det
viktigt att den följer det givna formatet. När du är redo att rapportera in väljer du din sparade Excel fil
genom att klicka på ”Välj Excelfil” och sök därefter upp filen och klicka på ”Open”.

Manualer
Manualer till tjänsten finns tillgängliga under fliken ”Manualer” i meny fältet. Här finner du förklaringar
till hur Almega nivåerna ska väljas.

Allmän information om tjänsten
Under fliken ”Information” i meny fältet finner du bl a information om lönestatistik, arbetsvärdering, en
Q&A samt pris för tjänsten.
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Rapport
Efter avslutad insamling kommer lönestatistik att göras tillgänglig i rapporter för nedladdning.
Rapporten återfinns under fliken ”Lönedata” i meny fältet.
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