Självservice i Personec P
Inloggning - Mobil

OBS! Förstagångsanvändare måste logga in via dator och
byta lösenord innan de loggar in via mobil. Inom tre
månader krävs byte av lösenord, görs via dator.

Om du gått grundskolan i Örnsköldsviks kommun har du ett användar-ID och lösenord. Det är samma
som du använder för att logga in i skoldatorerna. Om du inte gått grundskolan (årskurs 1-9) i
Örnsköldsviks kommun eller går på något annat gymnasium än Örnsköldsviks gymnasium (Nola och
Park) så behöver du kontakta IT enheten för att få eller återaktivera ett användar ID. IT enhetens
nummer är 0660-887 10.
Dessa uppgifter behöver du för att kunna logga in på http://pmobile.ornskoldsvik.se.
Det kan ibland vara problem att logga in med iPhone, testa igen lite senare om det inte fungerar.

I mobilen sker inloggning via webbläsaren, alltså ingen app.
Webbadress:
http://pmobile.ornskoldsvik.se
Logga in med ditt användar-ID och lösenord, OBS lägg till dir1\ före användar-ID.
OBS Om du aldrig loggat in på kommunens
nät tidigare fungerar inte länken, börja med
att logga in dig på en dator på kommunens
nät, www.ornskoldsvik.se
Ett tips är att lägga till webbsidan som
favorit på startskärmen. (Via webbläsarens inställningar väljer du Lägg till på
startskärmen)

Löneenheten
Lönesupport: 0660-88 775, loneenheten@ornskoldsvik.se

Självservice i Personec P
Inloggning - Dator

OBS! Förstagångsanvändare måste logga in via dator och
byta lösenord innan de loggar in via mobil. Inom tre
månader krävs byte av lösenord, görs via dator.

Om du gått grundskolan i Örnsköldsviks kommun har du ett användar-ID och lösenord. Det är samma som
du använder för att logga in i skoldatorerna. Om du inte gått grundskolan (årskurs 1-9) i Örnsköldsviks
kommun eller går på något annat gymnasium än Örnsköldsviks gymnasium (Nola och Park) så behöver du
kontakta IT enheten för att få eller återaktivera ett användar ID. IT enhetens nummer är 0660-887 10.
Du använder dessa uppgifter för att kunna logga in på kommunens Personal- och lönesystemet Personec
P:

Längst ned på kommunens hemsida, www.ornskoldsvik.se, loggar du in på intranätet Örnkom via länken.

Vid inloggningssidan till intranätet Örnkom väljer du
Webbdosa och loggar in med ditt användar-ID och lösenord. OBS! använd sifferknapparna till lösenordet.

På Örnkoms startsida väljer du
Personal- och lönesystem under
rubriken System. (Om du sitter
på kommunens nät blir du automatiskt inloggad till Personec
P.)

Via inloggningsrutan, om du loggar in utanför kommunens nät, skriver du in ditt användarnamn med ”dir1
\användnamn” och lösenord.

Löneenheten
Lönesupport: 0660-88 775, loneenheten@ornskoldsvik.se

