För kontaktpersoner, eftersöksjägare och anlitade jakträttshavare
Den nya sidopanelen ser ut så här:

Det som har tillkommit här är ”Olycks- och tillbudsrapporter”. Där under hamnar alla anmälningar
som personen har skapat.
För att skapa en ny anmälan så går man vägen genom en icke-inskickad viltolycksrapport.
1.
2.
3.
4.
5.

Klicka på den gröna knappen ”Registrera ny rapport”.
Fyll i alla steg i rapporten.
På steg 3, längst ned, finns rubriken ”Tillbud och arbetsplatsolyckor”.
Där kryssar man i de personer som har varit med om ett tillbud eller en olycka.
Klicka på Spara och förhandsgranska.
Redan nu skapas en anmälan om tillbud/olycka. Vilket innebär att man kan lämna viltolycksrapporten
och gå tillbaka till Mina sidor för att fylla i anmälan. Men man kan även fortsätta med
viltolycksrapporten och skicka in den.

6.

När viltolycksrapporten har skickats in så skickas man till en sammanställning. Under
sammanställningen så visas följande block:

7.

Via den blå länken kan man ta sig till formuläret för tillbuds/olycks-anmälan.

För att öppna formuläret för anmälan vid senare tillfälle så använder man sidopanelen (se bild på
föregående sida).
Då kommer man till följande vy:

Här visas alla pågående, inskickade samt avslutade rapporter.
För att öppna formuläret för en anmälan så klickar man på knappen ”Arbeta med” som finns
placerad till höger om alla pågående rapporter.

Som ni kan se så följer en mängd uppgifter med från både viltolycksrapporten och personen som
berörs.

Här markerar man ut på kartan var tillbudet/olyckan har skett.
Man kompletterar även platsen via rullningslistan.

På sista delen fyller man i vad som har skett.
Man har även möjlighet att ladda upp en eller flera filer till sin anmälan.
När man är nöjd så klickar man på knappen ”Förhandsgranska och skicka in rapporten.”.

Här visas en förhandsgranskning av den information man har angivit i sin anmälan.
Längst ned på sidan måste man godkänna anmälan och skicka in den.

Man kan även avbryta och gå tillbaka och göra ändringar.
Efter att man har skickat in anmälan så kan man hitta den via sidopanelen på Mina sidor, under
grupperingen ”Inskickade rapporter”:

Från listan kan man se rapporten via knappen ”Visa rapport”. Redigering kan inte längre ske.

