SSG ACCESS HIGH
byggarbetsplats, samt när de har börjat och
slutat varje arbetspass. Därmed uppfylls
Skatteverkets krav på elektronisk personalliggare (Krav på elektronisk personalliggare
vid byggprojekt, skvfs 2015:6)

ENKEL PROJEKTBEMANNING,
ENLIGT SKATTEVERKETS KRAV

SÅ GÅR DET TILL
Via ssg:s webbplats läggs ett projekt upp.
Dit kopplas ett entreprenadföretag och
de entreprenörer som finns upplagda i till
företaget kan bemannas i ett projekt. Vid
bemanningen kan man se om entreprenörerna uppfyller de krav som ställs inom
projektet, så som ssg entre, heta arbeten
eller truckkort.
För entreprenören som kommer till
anläggningen kan denne via sin mobiltelefon checka in på projektet. Därmed registreras tid i den elektroniska personalliggaren,
och Skatteverkets krav är uppfyllda.

ssg access high är en tjänst för projektbemanning för industrianläggningar och en
elektronisk personalliggare för industrins entreprenörer. Tjänsten gör att ni som anläggning
enkelt kan bemanna era projekt och se att de kompetenskrav ni ställer på arbetet är uppfyllda. Den entreprenör som kommer och utför arbete kan via sin telefon checka in och ut
i projektet i den kopplade elektroniska personalliggaren. Därmed förenklas projektbemanning för industrianläggningar, och minskar administrationen genom mailutskick, kontaktinformation och liknande i tjänsten.
I Projektdelen kan du som anläggning registrera upp projekt och koppla företag som ska
utföra arbete hos er. Du kan sedan se vilka på företaget som har kompetenskraven uppfyllda
samt om de redan är bemannade eller inte i projektet.
I Personalliggardelen kan du hålla en förteckning över vilka som är verksamma på en

FÖRDELAR MED SSG ACCESS HIGH
För industrianläggningen:
• Enkel administration av entreprenörer
som ska arbeta i projekt på anläggningen. Funktioner finns för att registrera
projekt, koppla företag, bemanna och
se kompetenskravsuppfyllnad. Bemanningen syns även i tillträdeskontrollen.
• Möjlighet att dra ut listor i projektvyn.
• Möjlighet till utdrag av xml-rapport till
Skatteverket.

För entreprenören:
• Enkel incheckning i projekt via mobiltelefon.
• Enkelt att bemanna projekt med
medarbetare och underleverantörer
(information sänds via e-post).
• Möjlighet att använda anläggningens
personalliggare.
VILL DU VETA MER?
Vill du ha mer information om ssg access?
Kontakta vår säljavdelning på 060-14 15 00
eller sales@ssg.se.

www.ssg.se

