Juhend: Tööbikus olevate andmete salvestamine kasutaja
arvutisse
Kuupäev: 12.03.2021

See juhend on abiks, kui soovite enda ettevõtte Tööbikus olevad andmed alla laadida.
Tähelepanu! Tööbik suletakse 1. septembril 2021. Pärast Tööbiku sulgemist ei ole andmeid
enam võimalik alla laadida. Kui soovite andmeid alla laadida, tehke seda aegsalt enne 1.
septembrit 2021. a.

1. Töötajad (sh töötajate riskitasemed)
1.1.
Valige ülemisest menüüst „Töötajad“

1.2.
Klõpsake töötajate tabeli all paremal pool servas oleval nupul „Excel“ ja
töötajate andmed salvestatakse Exceli tabelisse.
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2. Tööruumide, töövahendite, ametite, töölaadide ja kaitsevahendite salvestamine
2.1.
Valige vajalik andmestik (nt tööruumid, töövahendid, ametid, töölaadid või
kaitsevahendid)

2.2.

Valige tabeli alumisest äärest soovitud andmestik.

2.3.

Klõpsake nupul „eksport“ ja andmed laetakse Exceli tabelisse.

2

3. Tegevused
Tegevusi automaatselt eksportida ei saa, kuid neid saab salvestada, kui kopeerite need
Tööbiku vaatest oma arvuti tabelisse (nt Exceli faili).
3.1.
Soovitame enne kopeerimist:
1) filtreerida välja konkreetne tegevuse liik (nt tervisekontroll) ja seejärel andmed
kopeerida.
2) muuta kuvatud ridade arv maksimaalseks.

3.2.
Markeerige hiirega valik, mida soovite kopeerida ja kopeerige valik (hiire
parem klõps ja „kopeeri“)
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3.3.

Kleepige kopeeritud andmed oma arvutis avatud tabelisse.

4

4. Ohutegurid
Ohutegurid saate salvestada tööruumide, töövahendite, töölaadide ja ametite
eksportimisel (vt punkt 3). Enne eksportimist tehke lehe allääres vastav valik (nt
töövahenditega seotud ohutegurid ja riskid).
4.1.
Ohutegureid on võimalik ka ohutegurite lehel lihtsa kopeerimise ja kleepimise
meetodil arvutis olevasse tabelisse kopeerida.
4.2.
Enne kopeerimist filtreerige soovitud andmed, valige maksimaalne tulemuste
kuvamine.

5. Riskid
Riske on võimalik salvestada sarnaselt punktides 3 ja 4 kirjeldutud viisil.
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6. Isikuraportite tellimine
Tööbikust on võimalik andmeid välja võtta ka isikuraportite põhiselt – sel juhul on
isikuraportil kõik Tööbikus olevad selle konkreetse isikuga seotud andmed.
6.1.
Isikuraporti(te) tellimiseks valige ülemisest menüüst töötajad.
6.2.
Töötajate loetelus valige tööajad, kelle kohta isikuraportit soovite – selleks
tehke töötaja nime ette linnuke. Kui soovite raporteid kõikide töötajate kohta, märkige
suur „Vali kõik“.

6.3.
Tööbik saadab isikuraportid tellija e-postile. Palun veenduge, et Teie e-posti
aadress on õige. NB! Süsteem teatab, et raportid tulevad mõne minuti jooksul, kuid
olenevalt süsteemi koormusest võivad raportid tulla e-postile ka pikema aja jooksul.

Juhendi lõpp.
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