
Integration

e-conomic
Overfør fakturaer direkte til  
dit online regnskabsprogram
Spar tid på fakturering og slip for dobbeltindtastning 
med den gratis standard integration mellem TimeLog 
Project og regnskabsprogrammet e-conomic.“

”
Integrationen med 

e-conomic er en af de 
mest efterspurgte features 
hos vores kunder.
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Skaber sammenhæng i forretningen

Mange virksomheder har flere specialise-
rede systemer til at løse opgaver for forret-
ningen: CRM, projektstyring, tidsregistrering, 
fakturering, bogføring og regnskab.

Men ofte kniber det med at skabe en sam-
menhængende forretningsplatform af de 
forskellige systemer. For virksomheder ko-
ster det ekstra at vedligeholde kunde- og 
fakturadata flere steder, og manglende ad-
gang til opdaterede oplysninger i de enkelte 
systemer skaber fejl og kan endda føre til 
manglende fakturering.

Integrationen mellem TimeLog Project og 
e-conomic knytter alle konsulentvirksom-

hedernes styringsbehov sammen i én web-
baseret forretingsplatform. Nu behøver man 
kun at oprette og vedligeholde kunder, kon-
taktpersoner og fakturaer i TimeLog Project, 
mens integrationen sørger for at holde e-
conomic opdateret. Enkelt og effektivt.

Synkronisering af kunder 
og kontaktpersoner

Ved opsætningen af integrationen synkroni-
seres de to kundedatabaser. Herefter flyder 
opdaterede kundedata som fx adresser, CVR- 
og EAN-numre, navne og email-adresser fra 
TimeLog Project til e-conomic med de faktu-
raer, der overføres.
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Overførsel af fakturaer

Fakturaer kan overføres enkeltvist eller sam-
let for en periode, og der er ikke nogen risiko 
for at overføre den samme faktura mere end 
én gang.

Bogførte fakturaer i TimeLog Project bliver 
til fakturakladder i e-conomic. Det giver 
mulighed for at tilføje yderligere varelinier 
til fakturaen fra varekataloget i e-conomic.

Det er meget let at afstemme i TimeLog Pro-
ject, at alle bogførte fakturaer er overført til 
e-conomic.

Integration uden konsulenter

Det er meget enkelt at komme i gang med 
integrationen, som indgår gratis i udgaverne 
TimeLog Business og TimeLog Enterprise.

Integrationen aktiveres i TimeLog Project. 
Først skabes en forbindelse ved at pege 
på webadressen til e-conomic og indtaste 
login-oplysninger. Dernæst synkroniseres 
kunder i TimeLog Project med de tilsvarende 
kunder i e-conomic. Endelig importeres va-
renumre fra e-conomic, og disse kan på for-
hånd forbindes til registreringstyper i Time-
Log Project, så alt er forberedt, når det bliver 
tid til at fakturere. Og så er integrationen klar.

Der skal ikke programmeres noget, og det 
betyder, at man selv kan sætte integrationen 
op hurtigt og nemt – og helt uden hjælp fra 
konsulenter. 

På TimeLogs websites findes der brugervej-
ledninger, som en hjælp til at sætte integra-
tionen op.

Ledelse og analyse

Kunder

Projekter

Personale og HR

Fakturering og økonomi

Tid

Fordele ved at integrere med e-conomic
• Kunder oprettes og vedligeholdes ét sted – i TimeLog Project

• Fakturaer oprettes i TimeLog Project, hvor fakturagrundlaget findes

• Fakturaer overføres nemt og ubesværet til e-conomic uden mellemstationer

• Indbyggede afstemningsredskaber sikrer, at alle fakturaer kommer afsted til tiden

• Integrationen er gratis og kan sættes op uden hjælp fra konsulenter

TimeLog Project – et online forretningssystem

Vælg webbaseret software

Virker overalt – Få adgang til TimeLog Project fra alle computere med en in-
ternetforbindelse.

Ingen installation – TimeLog Project kræver kun en webbrowser, så der skal ikke 
installeres eller opdateres software på medarbejdernes computere.

Drift og sikkerhed er inkluderet – Spar tid på backup, drift, sikkerhed og ved-
ligeholdelse af servere og brug den på kerneforretningen.

Sikkerhed

Adgang

128-bit SSL-kryptering sikrer virksom-
hedens data mod uautoriseret adgang.

Opbevaring

Dedikerede servere i et dubleret setup 
samt backup-rutiner og løbende over-
vågning garanterer mod tab af data.

Integration

Standardintegrationer

Nøgleklare integrationer uden behov 
for teknisk indsigt – fx til regnskabssy-
stemet e-conomic og Sharepoint.

API

Åben for udvidelser eller integrationer 
med andre systemer efter jeres behov.

Eksport af data

Alle rapporter kan eksportere data til fx 

XML-formatet og Microsoft® Excel.

Udvidelser

TimeLog CRM

Styring af salgsproces og pipeline.

TimeLog Help Desk

Support af kunder og tidsregistrering 
på supportsager.

TimeLog Departments

Afdelingsstruktur i flere niveauer.

TimeLog EVM

Bogføring af igangværende arbejde.

TimeLog Skills

CV og kompetencestyring.

TimeLog Salary

Udvidede regler for løntid, overtid, flex 
og afspadsering.


