Vejledning i at trække rapporter i Safety-Net – A-skade
Det er muligt at trække forskellige former for rapporter til brug for arbejdsmiljøgruppernes arbejde
med ulykker og registreringer.
Alle former for rapporter vises som en PDF-fil.
Rapporten kan trækkes for max. 36 sammenhængende måneder i en sammenhængende periode
inden for 3 kalenderår – f.eks. 1.1.2014 – 31.12.2016
Træk af rapporter
For at trække en rapport, vælger du Rapporter - Rapporter:

Under rapporter kommer der forskellige muligheder for rapporter ved at klikke på ”Antal skader
fordelt på parameter”:
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Klik på rulleskakten for at vælge, hvilken type rapport du vil trække: F.eks. ”Skadeart Kode”.

Udfyld søgebilledet i forhold til dine ønsker til rapporten. F.eks. som nedenstående:
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1.

Afdeling:
Hvis du har adgang til at se flere arbejdspladser end din egen, kan du under afdeling folde
hierarkiet ud, og vælge den afdeling du er interesseret i. Hvis du ønsker at se samtlige
afdelinger lader du Afdeling stå på øverste niveau, også selv om feltet evt. er blankt.

2.

Sagstype:
Under sagstypen sætter du flueben ud for:
-

Ulykke, hvis du udelukkende vil se ulykker
Registrering, hvis du udelukkende vil se registreringer
Både ulykke og registrering, hvis du vil se alle anmeldelser/registreringer

3.

Dato:
Under dato præciseres den valgte periode, med max 36 sammenhængende måneder
indenfor 3 kalenderår.

4.

Overført til Easy:
Ønsker du at se alle oprettede sager, inkl. kladder som endnu ikke er færdigbehandlet
sætter du ikke flueben
Ønsker du udelukkende at se sager, som behandles af vores vurderingsselskab Willis, sætter
du flueben.

5.

Dato type:
Hvis du ønsker at få vist rapporten med sager, der er oprettet inden for den angivne periode
vælges: Oprettelsesdato.
Hvis du ønsker at få vist rapporten med sager, der er sket inden for den angivne periode
vælges: Ulykkesdatoen
(nogle sager sker f.eks. i december 20xx og anmeldes først i januar det kommende år. Her
vil det få betydning, hvilken dato type du vælger)

6.

Fravær:
Lad den stå som inkluder, da alle sager både med og uden fravær vises

7.

Output :
Der er her 4 valgmuligheder for udseendet på rapporten. Mulighederne vælges på
rullegardinet og der kan vælges mellem graf og tabel, tabel og graf, tabel eller graf.
Forskellen på disse er rækkefølgen på tabellen. I en tabel kommer tallene i tabelform,
hvorimod graf er et vandret søjlediagram fordelt på tre forskellige søjlediagrammer= en
oversigt over ulykker i alt, en oversigt over ulykker med fravær og en oversigt over ulykker
uden fravær.

8.

Hent
systemet danner en PDF-fil
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Når du klikker hent rapport kommer nedenstående frem – klik på Åbn:

Du får så følgende rapport:
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Rapporten ”Oversigt over arbejdsskade”:
For at trække Oversigt over arbejdsskader vælges A-skade, Rapporter, Avanceret søgning:

For at vælge den ønskede periode klikkes på blyanten:

Du kommer nu ind til de forskellige elementer rapporten består af – vælg fanen Betingelser
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På fanen betingelser klikker du på blyanten for at vælge den ønskede periode:

Vælg den ønskede periode og klik efterfølgende på gem:

Klik herefter på gem/vis:
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Klik nu på Excell-ikonet for at få rapporten ud i Excell, og vælg Åbn:

Der dannes herefter en Excel-fil som følgende:
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