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1. ATT TA EMOT INKOMMEN BESTÄLLNING
När ansvarig handläggare är klar med utredningen och fattat ett beslut, skickar
biståndshandläggaren över detta till utförarsidan där insatsen behandlas av utvald
utförare. Om du får en beställning så indikeras detta med en siffra framför ”Inkommet”.

Alternativt kolla i sidomenyn på blå mappen ”Arbetsöversikt”, som
kommer att visa ett nummer framför för antalet inkomna beställningar.
Tryck på blåa mappen för att komma vidare till sidan inkomna
beställningar.

Steg 1. Dubbelklicka på aktuell beställning som du vill ta emot i inkomna beställningar.
Steg 2. Du kommer nu till initieringen. Kontrollera att din organisation är vald, och att du
står som ansvarig för beställningen. Tryck på diskettikonen för att spara. Gå vidare till
steget ”Inkommen beställning”.
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Steg 3. Under inkommen beställning kan du läsa den inkomna beställningen genom att
öppna upp den som ett PDF-dokument. Tryck på den blåa texten för att visa
beställningen som PDF-dokument i Pulsen Combine.

Här kan du läsa dokumentet, skriva ut eller spara ner det på datorn.

När du har läst klart beställningen, gå till nästa processteg, åtgärd.
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När du har kommit till åtgärd, godtar du beställningen. Detta gör du genom att i rullisten
”Befintliga ärenden” välja senaste ärendet (Välj alltid senaste, kolla datum). Om inga
tidigare ärenden finns, ignorera detta (detta markeras genom en gul varningstriangel).
Gå ner till ”Vald åtgärd” och välj ”Godta beställning”. Tryck sedan på slutför initieringen.
Du har nu mottagit beställningen, men inte verkställt den. Gå därför vidare till nästa
steg.
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2. ATT VERKSTÄLLA MOTTAGEN BESTÄLLNING
När du som utförare har gått in och mottagit beställningen dirigeras du automatiskt om
till verkställandet som ska göras i samband med mottagning av beställningen.
Gå direkt till steget ”Genomförande”.

Tryck ”Lägg till” på samtliga beställda insatser som visas.
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Efter att du trycker på ”Lägg till” knappen så visas den beställda omfattningen, alltså
tiden som beställts. Tryck på ”Ok”. Gör detta för samtliga beställda insatser.

Längst upp på sidan, tryck på ”Färdigställ steg” för att verkställa insatserna som har
beställts utav myndighet.

Du har nu mottagit och verkställt beställd insats. För att gå in och läsa tidigare beställda
och verkställda insatser, se nästa steg.
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3. LÄSA MOTTAGNA OCH VERKSTÄLLDA INSATSER
För att läsa redan mottagna och verkställda insatser vid senare tillfällen, tryck på blå
mappen, ”Arbetsöversikt”.

Under fliken ”Pågående” välj ”Processer”. Varje mottagen beställning knyts mot
användaren som har tagit emot beställningen, i form av en process.

Här får du fram en lista på samtliga personer som har pågående insatser hos er.
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Dubbelklicka på en specifik person i listan för att öppna upp den mottagna
beställningen.

Du är inne på den ursprungliga beställningen, tryck på ”relaterade dokument” för att
läsa alla dokument som är kopplade, dvs. beställningar och eventuella avbeställningar.
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4. MEDDELANDEFUNKTIONEN
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5. KUNDKORT
Kundkort visar information om personen som kan vara till nytta för utförare. För att söka
fram en kund och dennes kundkort, tryck på orange gubbe/alternativt förstoringsglaset.

Skriv i sökrutan in namnet på personen du söker, denne bör nu visas i resultatet under
sökrutan. Dubbelklicka på personens namn för att öppna kundkortet.

När du väl har öppnat kundkortet ser du personuppgifter, verksamhetskontakter och
pågående insatser som personen har.

