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Hvordan logger man på 

For å ta i bruk Kronos Mobile 
 

1. Last ned applikasjonen på din mobil ved 
å søke på «kronos mobile» i App Store 
(iPhone) eller Google Play (Android) 

2. Legg inn brukernavn 
3. Legg inn adressen («Server URL»)  

Adressen legges inn her 

 

 

 

Hovedmenyen 

Med Kronos Mobile vil du ha mulighet til å 
stemple inn og ut via din egen mobil, i tillegg til 
andre funksjoner. 
 
Ved innlogging vil du bli møtt av dette bildet. 
Her kan du: 
 

- Registrere stempling, inn eller ut 
- Se din egen timeliste 
- Se din egen skiftplan 
- Se oversikt over forespørsler 
- Se saldo for ferie, fleks etc. 
- Endre passord 

 
Du vil alltid komme tilbake til hovedmenyen ved 
å trykke på knappen med det lille huset, som 
befinner seg oppe til venstre i alle 
undermenyer.  
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Endre passord 

Ønsker du å endre passord på Kronos, kan du 
trykke på knappen helt nede til høyre på 
hovedmenyen. 
 

 
 
I vinduet som du kommer til: 
 

1. Tast gammelt passord 
2. Tast nytt passord 
3. Tast nytt passord én gang til for å 

bekrefte 
4. Trykk deretter på «Forandre passord 

nå» 
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Registrering 

Registrere stempling 

Velg «Registrering» i hovedmenyen, om du 
ønsker å gjøre enn inn-/utstempling. 
 
I det nye bildet som dukker opp, trykk på 
«Punch», som du finner nederst til høyre. Du vil 
få en bekreftelse på at stemplingen er foretatt, i 
tillegg til dato og tidspunkt for stemplingen. 
 
Du vil da stemple på din hjemkonto (ingen 
overføringer). 
 
Ønsker du å gjøre en overføring til en annen 
avdeling, oppgave etc., så trykk på «+»-knappen 
til høyre for «Transfer». 
 

 

 

 

 

Overføre 

Etter du trykker på «+»-knappen i forrige vindu, 
velg hvilken jobb («Job Transfer»), hvilket 
arbeidsnivå («Labor Level Transfer») eller 
hvilken arbeidsregel («Work Rule»), du vil gjøre 
en overføring til. 
 
Registrer den jobben du skal inn på, vanligvis de 
tre siste nivåene. Men i noen tilfeller, om leder 
har planlagt langsiktig jobbing på prosjekt og 
kunde, er det kun aktivitet som skal registreres. 
Dette må være korrekt hver ved starten av 
arbeidsdagen, eller ved endring av oppdrag i 
løpet av dagen. 
 
Du har i utgangspunktet en hjemkonto, som er 
en standardsetting på alle nivåer, som det 
registreres på om du ikke gjør noen 
overføringer. 
 
Etter alt er valgt, trykk på «V»-knappen til du 
kommer tilbake til registreringssiden. Trykk 
deretter på «Punch». 
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Timeliste 

«Timeliste» gir deg tilgang til din egen timeliste. 
Her vil du få oversikt over hvilke dager du har 
stemplet på, hvilke tider du har stemplet inn/ut, 
og eventuelle avvik, som f.eks. glemte 
stemplinger. 
 
Du har også mulighet til å gjøre endringer på 
inn-/utstemplinger, samt rette opp avvik: 
 

1. Trykk på en dag med avvik. Du vil da 
komme inn på den dagens stemplinger. 

2. Trykk på avviket du vil rette opp. 
3. Legg inn riktig klokkeslett og ev. en 

kommentar. 
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Skiftplan 

«Skiftplan» gir deg tilgang til din egen skiftplan. 
Her vil du som standard se planlagte skift i dag 
og fire dager frem. 
 
Du kan bla deg videre for å se dager fremover, 
eller benytte deg av kalenderknappen oppe til 
høyre, for å se hvilke dager som har planlagte 
skift. 

 

 
 
 

 

 

Du kan også gå inn på hver enkelt dag, for mer 
detaljer, bl.a. kommentarer lagt inn på skift. 

 

  



8 
 

Forespørsler 

«Forespørsler» gir deg liste over status på dine 
forespørsler om fravær. 
 
Du kan gå inn på hver enkelt for mer detaljer, 
som hva slags type fravær, kommentarer etc., i 
tillegg til å kunne trekke tilbake forespørsler 
som enda ikke er godkjent. 

 

 

 

 

 

Ny forespørsel 

 
1. Trykk på «+»-knappen som befinner seg 

øverst i høyre hjørne. 
 

2. I det nye bildet som dukker opp, velg 
«Fravær» i listen nederst og trykk på 
«V»-knappen. 
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3. Sett så inn: 
a. Startdato 
b. Sluttdato 
c. Fraværskode (Paycode) 
d. Varighet (Duration) 
e. Ev. legg inn en kommentar 

 
4. Trykk deretter på «Submit», som 

befinner seg nederst til venstre på 
skjermen. Forespørselen er nå lagt inn 
og den kan sees i oversikten. 
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Akkumulatorer 

Akkumulatorer gir deg oversikt over feriesaldo, 
flekssaldo etc. 

 

 
 

 

 


