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Inloggningen kan antingen vara din mailadress eller ditt egna inlogg. 
Senare i manualen visar vi hur du enkelt byter inloggningsnamn



Hemsidan innehåller även en öppen del, som är tillgänglig för alla
förvaltningar som är intresserade av grundläggande nyckeltal



Den öppna delen är mycket enkel att arbeta med och börjar med att
förvaltningens namn skrivs in

Sedan läggs de olika kyrkogårdarna in



Även som medverkande förvaltning kan du använda den öppna delen. Logga 
in på hemsidan och klicka sedan på Öppen del. Därefter är det bara att klicka
på texten ”Klicka här”. I det här exemplet kommer då Göteborgs förvaltnings
data lägga in på den Öppna delen



Alla Göteborgs kyrkogårdar finns nu kopierade till den Öppna 
delen. 



Under filarkiv finns de filer som är tillgängliga för alla. När du väl har loggat in
finns det betydligt fler filer, exempelvis alla presentationer från tidigare workshops



Detta är den första sidan man kommer till efter att ha loggat in. Sidan
kallas för Grundläggande och innehåller de tre uppgifter som är viktigast
för projektet



För att enkelt veta vad ni rapporterade in föregående år finns förra årets-
siffror till höger om inrapporteringsfältet. Genom att klicka på värdet förs
det över till efterföljande år. 



Samtliga uppgifter som ska rapporteras in har tydliga definitioner. 
Genom att klicka på frågetecknet kommer dessa definitioner upp i 
ett nytt fönster.  



Nyckeltalsprojektet har pågått sedan 2007
och alla uppgifter från 2007 finns tillgängliga



För att enkelt styra vilken del av hemsidan som du vill ha som 
startsida klickar du i följande ruta. Den nuvarande sidan blir då 
din startsida. 



För att snabbt ge feedback på de inrapporterade uppgifterna 
finns det diagram som direkt uppdateras allt eftersom ni rapporterar
in uppgifter. 

I diagrammen finns det två olika snitt, dessa finns 
förklarade här



Kyrkogårdsförvaltningarna är sorterade efter total 
omsättning. De med minst omsättning finns till väster 
och de med högst till höger. 

För att se de exakta nyckeltalen är det bara att föra 
markören över en av staplarna



För att se fler år är det bara att klicka i rutan för de olika åren



Under Fördjupad finns nästa nivå att rapportera data. 
Dessa uppgifter är av stor vikt för projektet, men de har 
inte bedömts ha störst prioritet. 



Här finns uppgifterna som ska 
rapporteras in på 
förvaltningsnivå

Även för dessa nyckeltal finns 
det automatiskt genererade 
diagram



För de förvaltningar som har vissa speciella 
uppgifter de vill rapportera på förvaltningsnivå 
finns dessa här. 

Dessa uppgifter kommer inte användas inom 
projektet utan det är endast för förvaltningens 
interna arbete. 



Nedan finns dessa extra uppgifter. 

Notera att dessa uppgifter inte kommer att 
användas för redovisning inom projektet utan 
endast är en möjlighet för förvaltningens 
interna arbete. 



Här finns uppgifterna som ska 
rapporteras in på 
kyrkogårdsnivå. För denna 
fördjupade nivå krävs endast 
två uppgifter per kyrkogård



Som ett extra stöd finns här 
även en summering av de 
uppgifter som ni rapporterar 
in på kyrkogårdsnivå



Under Detaljerad nivå finns ytterligare information 
kring kyrkogårdarna, Angered i Göteborg i detta fall.

Dessa uppgifter måste rapporteras in om ni ska 
använda tidsrapporteringen, annars kommer vi inte 
kunna ta fram några nyckeltal kring hur lång tid det 
tar att sköta olika ytor. 



För att mata in uppgifter för 
olika kyrkogårdar klickar ni 
här



Även för kyrkogårdarna finns det möjlighet 
att rapportera in mer uppgifter. 

Dessa uppgifter kommer inte användas inom 
projektet utan det är endast för 
förvaltningens interna arbete. 



Nedan finns dessa extra uppgifter. 

Igen, var uppmärksam på att dessa uppgifter 
inte kommer att användas inom projektet utan 
det är endast för förvaltningens interna arbete. 



För att rapportera in 
tidsuppgifter klickar ni här



Tips! 

För många som använder 
hemsidan kan detta vara en bra 
sida att ha som startsida



För er som vill rapportera in timmar per dag, 
istället för timmar per månad, är detta nu möjligt 
för alla. 

För att aktivera denna funktion måste ni kontakta 
Anders eller Johan



Genom att klicka på inställningar 
kan du enkelt se vilka som är 
registrerade användare inom din 
förvaltning

Om du vill ändra dina uppgifter 
klickar du på Redigera



Här anger du om du vill ha ett 
annat inlogg än din e-postadress. 
Exempelvis kan du ha ditt 
förnamn. 

För de som inte vill ha utskick från 
projektet är det bara att klicka 
bort detta här!



Genom att klicka här får ni 
tillgång till alla data som 
rapporterats in under projektet

Här väljer ni vilket år ni vill ha 
uppgifter om



Och här finns de olika årens data i 
Excel-format.
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