eLönespec - användarmanual
Medarbetare på Nobina har möjlighet att få sin lönespecifikation elektroniskt.
För att distribuera lönespecifikationerna elektroniskt, har vi valt Aditro eLönespec,
som även är vår lönesystemsleverantör. Efter inloggning kommer du åt dina
lönespecifikationer som hittills lagrats i systemet. Vi lagrar maximalt de senaste 24
månadernas lönespecifikationer. Månadens lönespecifikation beräknas finnas
tillgänglig för Er två dagar före utbetalningsdagen.
För att erhålla lönespecifikation elektroniskt anmäler du dig i FIA under
”Personlig information / Profil ”.

Viktigt! När du beställt eLönespec i FIA kommer du inte kunna logga in på en gång!
För att kunna se lönespecifikation för kommande månad måste anmälan i FIA göras
senast den 10:e i månaden. Anmäler du dig senare så får du din lönespecifikation i
pappersform tills din anmälan är registrerad. Första inloggning på Aditros hemsida
kommer du att kunna göra två dagar innan löneutbetalning. Efter du loggat in första
gången kommer du kunna gå in när du vill och titta på din lönespecifikation.
Inloggning till Aditro eLönespec
Det finns två sätt att nå Aditros inloggningssida, antingen via Web-adress eller via
FIA fortsätt därefter till nästa punkt.
Webb-adress till inloggningen
Man når inloggningen via följande:
https://SWE2001225.aditrocloud.com

Logga in via FIA.
På startsidan till höger finns en
snabbinloggning till E-Lönespecen
samt en manual till E-Lönespecen.
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Tips! Spara adressen under mina favoriter, så att du lätt kan logga in vid nästa tillfälle.
Inloggning via FIA fungerar inte efter att du slutat på Nobina.
Tips! Beroende på hur du uppdaterat din dator, kan du eventuellt behöva uppdatera din
dator med Microsoft Silverlight, men då är det bara att följa instruktionerna på skärmen.
Förklaring till inloggningsbilden
Inloggningsbilden ser ut på följande sätt:

Fyll i anställningsnummer och sedan klicka på ”Skapa nytt lösenord” får du upp en
dialogruta (se nedan) där du skall ange din mailadress, samma som du anmälde i FIA.

Om mailadressen stämmer med varandra kommer systemet att automatiskt skicka en länk till
den mailadress du uppgett. Stämmer inte mailadressen överens så får man direkt upp ett
felmeddelande. Klicka på länken i mailet för att ange ett lösenord:
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Därefter fyller du i Nytt lösenord och Bekräftar. Lösenordet måste uppfylla följande krav:
Minst åtta tecken långt och innehålla minst en stor bokstav och en siffra
Därefter kan du logga in med anställningsnummer och ditt nya lösenord.

Utseende efter inloggning
Efter inloggning skall du få upp nedanstående bild. Klicka på fliken Lönebesked.

Här ser du dina lönespecifikationer och du öppnar dem genom att klicka på PDF-ikonen.
PDF-lönespecifikationen finns kvar i 24 månader, men du kan när som helst spara ned dem
innan de försvinner.
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Utloggning
Utloggning sker genom att klicka på ditt namn högst upp till höger och välja ”Logga ut”

Byte av lösenord
Om du någon gång vill byta lösenord klickar du på ditt namn och följer anvisningen.

Vad gör jag om jag vill ändra min mailadress?
Maildressen används för att komma igång med eLönespec men också om du glömt ditt
lösenord, så var noga med att din mailadressen alltid är aktuell. Byter du mailadress ändrar
du också uppgiften i FIA på samma ställe som du en gång registrerade dig.
Vad händer när jag slutar?
Din inloggning till eLönespec upphör två månader efter ditt angivna slutdatum, så om du vill
behålla dina lönespecifikationer, kan du antingen skriva ut eller spara ner
lönespecifikationerna på din lokala dator.
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