
StartLogga in Deltagare

Alla roller

Ändra lösenord

Skapa grupp 
manuellt

Skapa lektion

Teorilektion

- Datum
- Starttid (klockslag)

- Avsnitt & Mål
- Löpande närvaro
- Sluttid (klockslag)

BekräftaVal av flera 
deltagareVal av lärare

Möjlighet att välja 
grupp

Val av 
utbildningsområde: 

gods- eller 
persontransport

(vid tillgång av fler)

Val av 
utbildningsplats

(vid tillgång av fler)

Val av aktiva/ arkiverade 
deltagare

Deltagaranteckningar
- Avklarade mål
- Berörda/avklarade avsnitt
- Total tid på teorilektioner
- Total tid på varje avsnitt
- Total tid på körträningar
- Total utbildningstid
- Provresultat
- Övriga noteringar (fri input)

Val av grupp

Gruppöversikt
- Avklarade mål
- Berörda/avklarade avsnitt
- Total tid på teorilektioner
- Total tid på varje avsnitt
- (Avvikelser på deltagare som inte 
har varit med 100% av tiden)

Ta ut rapporter

Registreringsinfo
- Namn
- Pers/samordnings nr
- Kontroll av ID- handling
- Utbildningsplats/er
- Gods eller person
- Utbildningslängd
- Startdatum
- Körkortstillstånd
- Kontroll av körkort
  - Körkort / ID
  - Intervju
  - Transportstyrelsen
Övrig information
- Adress/kontaktinfo
- Telefonnummer
- E- post
- Grupp

Val av utbildningsplats
(Vid tillgång av fler)

Lägg till deltagare i 
grupp

Ta ut rapporter

Markera som rapporterad 
eller skicka tillbaka

Lista med klara deltagare
(baserad på region) Val av klar deltagare

Konto

Redigera eget 
konto

Skapa nytt konto

Redigera/ta bort 
existerande 

konton

Administratör

Lärare
Utbildningsområde
inom person eller 

gods
Teori / Körträning Val av 

utbildningsplats/er
Namn

E- post (användarnamn)

Länk till lösen ändrass 
skickas till E- 
postadressen. 

Användaren kan via en 
länk välja sitt egna 
lösenord under en 

begränsad tid.

Skapa konto

Val av 
utbildningsplats/er

Namn
E- post (användarnamn) Skapa konto

Lärare

Administratör

Användaren 
ska kunna 

justera denna 
info

Körträningsinformation
- Total tid på körträningar
- Avklarade mål

Teorilektioner
- Avklarade mål
- Berörda/avklarade avsnitt
- Total tid på teorilektioner
- Total tid på varje avsnitt

Körblad
- Start- och sluttid
- Anteckningar
- Avklarade mål
- Lektionsnummer
- Lärarens signatur
- Deltagarens signatur

Ta ut rapporter

Raportör Val av region/ 
utbildningsplats/er

Namn
E- post (användarnamn)

Namn
E- post (användarnamn)Systemadministratör

Skapa konto

Skapa konto

Systemadministratör

Redigera:
- Utbildningsplatser/region
- Namn
- E- postadress
- Systembehörighet

Rapportör

Grupper

Alla roller tillsammans på en flowchart
OBS: Hela flödet om läraren har tillgång 
till ska vara optimerat för tablet.

Lista på oavslutade 
teorilektioner

Mina lektioner Välja mellan alla sina
avslutade teorilektioner

Välja mellan alla sina 
avslutade körträningar

Välja mellan lektionens 
deltagare

Redigera:
 - Utbildningsområde
 - Utbildningsplats
 - Namn
 - E- postadress
 - Systembehörighet

Redigera:
 - Utbildningsplats
 - Namn
 - E- postadress
 - Systembehörighet

Ta bort

Ta bort

Redigera:
- Namn
- E- postadress
- Systembehörighet

Körträning
Sessionen startar
- Mål med historik

- Anteckningar
- Sluttid (klockslag)

BekräftaSigneras av
lärare

Val av deltagare
(Automatiskt:

- Utbildningsplats
- Utbildningsområde)

Lista på oavslutade 
körträningar

- Datum
- Starttid (klockslag)

Signeras av
deltagare

API - WorkBuster  
Förutsättning att man 

kan lägga till alla 
deltagare i 

WorkBuster, även 
deltagare som måste 
skrivas in manuellt.

Val av lärare

Signeras av
lärare

Skicka till rapportör

Deltagaren blir 
arkiverad

Ta bort deltagare i 
grupp

Glömt lösenord

E- post skickas 
med länk

Ta bort grupp

Ta bort


