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Yleiskuva Infobric Ease raporttien pääkäyttäjälle

Tämän pikaohjeen avulla saat yleiskuvan toiminnoista joita Raportoinnin pääkäyttäjä suorittaa. Tätä ei tule pitää kattavana manuaalina, mutta pikaohjeea yleisimpiin toimintoihin joihin saatat 
törmätä Raportoinnin pääkäytön yhteydessä.

Kirjaudu Infobric 
Easeen
1. Avaa selain ja mene osoitteeseen  

http://ease.infobric.fi

2. Kirjaudu palveluun omalla käyttäjänimelläsi 
ja salasanallasi.

3. Valitse Asetukset vasemmasta alakulmasta.

4. Vasemmasta yläkulmasta näet minkä järjestelmäa-
siakkaan asetuksia hallitset. Mikäli sinulla on pääsy 
useamman järjestelmäasiakkaan tietoihin, voi valita 
toisen järjestelmäasiakkaan painamalla järjest-
elmäasiakaspainiketta vasemmasta yläkulmasta.
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Raportoinnin yleiskuva
Työmaille on asetettuna useita erillaisia raportteja, jotka ovat oletusarvoisesti käytössä 
työmailla. Näiden lisäksi voit Raportoinnin pääkäyttäjänä aktivoida vaihtoehtoisia raportteja 
työmaille.

Raportti Kuvaus Voidaan ajaa järjetelmäasia-
kas- tasolla

Päivittäistarkistus Loki päivän aikana tehdyistä leimauksista 
laitteisiin.

-

Koneiden käyttö, 
yksityiskohtainen

Työmaakoneiden käyttö yksityiskohtaisesti 
työmaalla.

-

Henkilöluettelo Läsnäololista työntekijöistä työmaalla. -
Kortin voimassaoloaika Lista älykorttien voimassaoloajoista -
Paikallaololuettelo Luettelo päiväkohtaisesti työntekijöistä 

työmaalla.
-

Yrityksen paikallaoloajat Näyttää yrityksen paikallaoloajat työmaalla 
päiväkohtaisesti ja yhteensä.

-

Rekisteriraportti, henkilö-
tiedot

Täydelliset otteet kaikista tiedoista jotka 
henkilöstä on tallennettu järjestelmään

Kyllä

Alihankkijaluettelo Luettelo työmaalla olevista hnekilöistä sekä 
tiedot työnantajasta, sopimusosapuolesta 
ja paikallaolotilasta.

-

Raporttien käyttöönotto
Raportit voidaan ottaa käyttöön yhdelle tai useammalle käyttäjäroolille.  Mikäli yhtään roolia 
raportille ei ole valittu, ei raportti ole käytössä kellekään. 
 
Käyttöönotto voidaan tehdä järjestelmäasiakastasolla, jolloin raportit tulevat käyttöön kaikille 
työmaille niille käyttäjille joilla on oikeus valittuun raporttiin. Raportteja on myös mahdollista 
aktivoida yksittäisille työmaille ns. Erityisoikeuksien kautta.
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Raportin aktivointi järjestelmä- 
asiakkuudelle
Raportoinnin pääkäyttäjänä sinulla on mahdollisuus valita mitkä raportit ovat oletuksena käytössä 
järjestelmäasiakkaan työmailla. Raportteja voidaan ajaa päävalikon Raportit-valikon alta, mikäli 
käyttäjällä on oikeus raportteihin. 

Näin aktivoit raportin järjestelmäasiakkuudelle:

1. Valitse päävalikosta Asetukset -> Järjestelmäasiakas.

2. Avautuneesta ikkunasta valitse Raportit.

3. Valitse raportti jonka haluat aktivoida.

4. Valitse ylävalikosta Raportti -> Muuta.

5. Avautuneesta ikkunasta valitse käyttäjäroolit joille haluat aktivoida raportin.

6. Viimeistele aktivointi valitsemalla Tallenna ja sulje.

Raportin aktivointi yksittäiselle työmaalle
Raportoinnin pääkäyttäjänä sinulla on mahdollisuus valita mitkä raportit ovat oletuksena käytössä 
järjestelmäasiakkaan työmailla, ja sen myötä valittavissa käyttöön yksittäisille työmaille.  Raportteja 
voidaan ajaa päävalikon Raportit-vlaikon alta, mikäli käyttäjillä on oikeus raportteihin ko. työmaalla.

Näin aktivoit raportin yksittäiselle työmalle:

1. Valitse vasemmasta alakulmasta Työmaat.

2.    Valitse työmaa johon haluat aktivoida raportin, ja klikkaaa Avaa ylävalikosta.

3.    Avautuneesta ikkunasta valitse ylävalikosta Asetukset -> Raportit.

4.    Valitse raportti jonka haluat aktivoida.

5.    Valitse ylhäältä Raportti -> Muuta.

6.    Avautuneesta ikkunasta valitse käyttäjäroolit joille haluat aktivoida raportin.

7.     Viimeistele aktivointi valitsemalla Tallenna ja sulje. 
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Raportin luonti
Mikäli järjestelmäasiakkuuden raportoinnin pääkäyttäjälle on aktivoitu raportteja, voidaan 
näitä raportteja luoda vasemman alakulman valikon Raportit-sivun alta. 

Näin saat luotua raportteja:

1. Valitse Raportit vasemman alakulman valikosta.

2. Valitse raportti jonka haluat luoda, vasemmasta reunasta.

3. Valitse miltä työmaalta haluat luoda raportin.

4. Valitse aikajakso.

5. Mikäli haluat rajata raportin sisältöä, valitse suodatusvaihtoehdot Hakuvaihtoehdoista. 

6. Valitse lopuksi missä muodossa haluat raportin; Näytä näytöllä, Excel tai Excel 97-
2003.

 Aikajakso voi olla korkeintaan kuukauden ajalta. Mikäli haluat ajaa esim.  
                 kvartaalilta raportin, tulee sinun luoda kolme raporttia. 

 Raportteja voidaan luoda aktiivisilta sekä arkistoiduilta työmailta.

Yhteyshenkilö pääkäyttäjille
Tilanteissa joissa käyttäjällä ei ole raportoinnin pääkäyttäjän oikeuksia ja käyttäjä tarvitsee 
apua johonkin raportointiin liittyvässä toiminnassa, näytetään käyttäjälle lista yhteyshen-
kilöistä ja heidän yhteystiedoistaan, joilla on raportoinnin pääkäyttäjän rooli. 

HUOM!

VINKKI!
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