
Registrere oppdrag i Webtemp 
Opprette oppdrag 
Det er flere måter å opprette oppdrag på.  

NB! Det er viktig å velge rett Avtale i bunn. 

1. Fra utleietilbud 

Velg Utleie -> Nytt utleietilbud fra menylinje.  

Dersom man får forespørsel om et oppdrag der det ikke er bestemt kandidat kan 

oppdraget registreres som et tilbud. Tilbudet kan sendes ut til aktuelle kandidater via 

sms/e-post eller publiseres via Facebook/Linkedln. Alle felter markert med rødt må fylles 

ut. I tillegg bør Lønn og eventuelle tillegg registreres. Utleietilbudet blir gjort om til et 

oppdrag når kandidat er funnet og registrert. 

2. Nytt oppdrag 

Gå til fana «Oppdrag» på aktuell kandidat eller kunde og velg snarveien «Nytt oppdrag». 

Avhengig av om du står på kandidat eller kunde vil det i oppdraget automatisk bli utfylt 

opplysninger om aktuell kandidat eller kunde. Alle felter markert med rødt må fylles ut. I 

tillegg bør Avtale, Lønn og eventuelle tillegg registreres. 

3. Kopiere allerede eksisterende oppdrag: 

Gå til fana «Oppdrag» på aktuell kandidat eller kunde og åpne oppdraget som skal 

kopieres. Velg Utleie -> Kopier utleieoppdrag fra menylinje. 

Svar Ja på spørsmål om du ønsker å kopiere oppdraget. Hugs å endre navn på Kontakt 

oppdrag og/eller Medarbeider, samt sette Første og Siste dag på oppdraget. I tillegg bør 

Lønn og eventuelle tillegg korrigeres. Resten av informasjonen er kopiert fra oppdraget 

du valgte.  

4. Forlenge allerede eksisterende oppdrag:  

Stå i oppdraget som skal forlenges. Velg snarveien «Forleng oppdraget». Første dag blir 

da sett til påfølgende dato etter forrige oppdrag. Det eneste som trengs å legges inn i 

forlenget oppdrag er Siste dag om ikke Lønn eller annet skal endres. 

NB! Dersom oppdraget inneholder avtalt arbeidstid legges dette inn som Normal arbeidstid i 

oppdraget, ellers så bør oppdraget registreres som et Stående oppdrag. 

Send ordrebekreftelse til både kunde og medarbeider. Stå i oppdraget og klikk       oppe i 

høyre hjørne. Da vil du for både medarbeider og kunde få muligheten til å sende 

ordrebekreftelse på mail slik at du kan få tilbake bekreftelse på at de har godtatt denne. 

For at timelister skal kunne leveres elektronisk, må både kunde og medarbeider være 

registrert med e-postadresse og fått tilgang til sin portal på nettet. Send ut link til begge 

parter. Stå i oppdraget og klikk       oppe i høyre hjørne. Da vil du for både medarbeider og 

kunde få muligheten til å sende link til elektroniske timelister. Kunde og medarbeider bør 

oppfordres til å ta vare på link og forandre passord. 

Timelister kan fortsatt leveres manuelt, men det oppfordres til å få flest mulig av 

kandidatene til å levere elektronisk.  

http://hjelp.webtemp.no/display/WT/Arbeidstid+og+evt+ukerotasjoner


Feltbeskrivelse 
Her vil vi gå igjennom de viktigste feltene i registreringsvinduet for oppdrag. Felt som må 
utfylles er skrevet med rød tekst i uthevet kursiv. Felt som bør utfylles er med uthevet tekst, 
ellers i kursiv.  

Hurtigregistrering  
Når et nytt oppdrag blir registrert så vil en del viktige felt samles under dette avsnittet. 

Kundens bestiller - Medlem/kunde som er oppdragsgiver. 

Kundekonsulent - Lagets konsulent hos oppdragsgiver. Hentes fra registrert Kundekonsulent 
på den enkelte kunde.  

Medarbeider - Kandidaten/ansatte som skal utføre oppdraget.  

Avtale - Den avtalen som ligger til grunn for oppdraget og som bestemmer innhold og 
behandling av timelisten som blir fylt ut. 

Tillegg - De ulike manuelle tilleggene som skal være med på timelisten. 

Stilling - Hvilken stillingstype som skal brukes i oppdraget. Denne bestemmer også Ssb 
yrkeskode. Hentes fra feltet Standardforslag stillingstype på kandidaten som er valgt inn 
dersom det er registrert der, ellers legges dette inn manuelt. 

Faktor - Faktor er påslaget som laget skal sitte igjen med og blir i utgangspunktet hentet fra 
avtalen eller kunden, men kan overstyres direkte i oppdraget. Når Lønn legges inn i 
oppdraget vil Pris automatisk gjenspeile denne faktoren. 

Lønn - Lønnssats som skal brukes i oppdraget.  

Pris - Kostnad til medlem/kunde som skal brukes i oppdraget. Blir automatisk utregnet fra 
Pris og Faktor, men kan overstyres. 

Første dag - Dato når oppdraget starter.  

Siste dag - Dato når oppdraget er slutt. Dersom man legger opp til et sporadisk oppdrag kan 
man velge å sette sluttdato ut året eller ut neste år. Man vil da ha liggende klar timelister for 
utfylling for hver lønnsperiode i hele oppdragets lengde. 

Arbeidsbeskrivelse - Nærmere beskrivelse av arbeidets art.  

Oppdrag  
Dato - Dato for når oppdraget er opprettet. 

Fakturer separat - Sett inn Ja dersom ordren skal komme på egen faktura.  

Stående oppdrag - brukes sporadisk - Sett inn Ja dersom dette er et oppdrag som blir 
opprettet for sporadisk bruk. Det vil si at det ikke blir arbeidet alle dager i oppdragsperioden 
eller at man ikke vet tid på dagen det blir arbeidet, men man ønsker at det ligger en timeliste 
klar til elektronisk utfylling. Dette vil i de fleste tilfeller være normalen for oss.  

Regel referansemerking - Bestemmer hvordan referanse eventuelt skal komme frem på 
timeliste.  

Tillatte kundereferanser - Eventuelle referanser det skal begrenses til.  

Bestillers ref faktura - Tekst dersom kunde krever egen referanse på dette oppdraget. 

Kunde  
Kontakt medarbeider - Kundens eventuelle kontaktperson for dette oppdraget.  

Tilhørighet  
Personalkonsulent - Lagets personalkonsulent for den ansatte.  



Oppmøteadresse  
Firma - Navn på medlem/kunde. Hentes fra kunde som er lagt inn om den er registrert der.   

Besøksadresse - Gateadresse til medlem/kunde. Hentes fra kunde som er lagt inn om den er 
registrert der.  

Postnummer - Postnummer til medlem/kunde. Hentes fra kunde som er lagt inn om den er 
registrert der.  

Poststed - Poststed til medlem/kunde. Hentes fra kunde som er lagt inn om den er registrert 
der.  

Land - Eventuelt land til medlem/kunde. Hentes fra kunde som er lagt inn om den er 
registrert der.  

Avdeling/oppmøtested (på adressen) - Eventuell nærmere beskrivelse av arbeidsstedet.  

Veibeskrivelse - Eventuelle instruksjoner for å finne frem. Hentes fra kunde som er lagt inn 
om den er registrert der.  

Arbeidstid  
Dobbeltregistrer - Sett inn Ja her dersom dette er et oppdrag som er satt opp i samme 
tidsperiode som annet oppdrag. Kan være aktuelt ved sykdomsavløsning i samme periode 
som det er registrert oppdrag på ferie og fritid.  

Faktoravtale/overtid  
Fast sats - Eventuell fasts sats på pris til kunde i stedet for Faktor.  

Lønn  
Lønn per - Lønnsenhet som skal brukes. Time/Dag/Mnd med mer.  

Kommentar - Eventuelle kommentarer til lønn.  

Pris  
Pris per - Prisenhet som skal brukes. Time/Dag/Mnd med mer. Bør samsvare med Lønn per. 

Kommentar - Eventuelle kommentarer til prisen.  

Regnskap – bokfør mot  
Avdelingsid/nr - Bestemmer om dette er ferie/fritid, sykdom, andre oppdrag, landbruksvikar 
med mer. 

Prosjektid/nr - Styring mot eventuelle prosjekt  

Overstyr ordrebekreftelse/faktura adr  
Ordrebekreftelse - Muligheter for å legge inn alternativ adresse for ordrebekreftelse.  

Faktura - Mulighet for å legge inn alternativ adresse for faktura. 


