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Kort om opdateringen
Opdateringen foregår om natten. Bruger du 
TimeLog Project, mens der opdateres, vil du 
blive blive logget ud og skal logge ind igen.

TimeLog Project på vores servere

Vi giver nogle dages varsel og opdaterer om 
natten, så færrest muligt forstyrres i arbejdet.

TimeLog Project på jeres servere

Vi kontakter jer i forvejen og aftaler tidspunkt 
for opdatering.

Rod i hukommelsen

Browsere gemmer sider og grafi k i hukom-
melsen, så siderne vises hurtigere ved næste 
besøg. 

Ved en opdatering kan der være forskel på 
det, browseren husker, og den nye side – og 
det kan se rodet ud.

Hold Ctrl-tasten nede og tryk på F, så læses 
siden ind igen fra starten.

Ny TimeLog Tracker og rapporter

TimeLog Project . greb ind i vitale dele af 
systemet og var en stor mundfuld – både for 
vores kunder og for os. 

TimeLog Project . indeholder en forenkling 
af beregningsmodellerne for indtægtsføring 
og fakturering samt detaljevisning for esti-
meret værdi, men ellers er de store nyheder 
i denne version en ny TimeLog Tracker og 
nye forretningsrapporter.

TimeLog Tracker .

TimeLog Tracker er skrevet om helt fra bun-
den og lavet med ny teknologi. Vi har be-
holdt de gode ting fra den første version og 
arbejdet videre med både nye funktioner og 
brugervenlighed. Blandt andet kan man nu 
også registrere tid på generelle projekter – 
og Mac-brugere kan nu også være med.

Fem nye rapporter

I TimeLog Project . ser fem nye rapporter 
med noget for enhver smag dagens lys:

–  Budgetopfølgning beregner, hvad der er 
tilbage på en kundes klippekort.

–  Tidsregistreringer per projekt/medarbejder 
viser fremdriften i projektarbejdet.

–  Præcision i tidsregistreringen kan forbedre 
kvaliteten af tidsregistreringen.

–  Komme/gå overblik viser, hvornår medar-
bejderne møder og går hjem.

–  Betalingsplaner – overblik viser planlagte 
rater i perioden og deres status.

Små og vigtige forbedringer

I denne kategori er alle de ting, der vil gøre 
hverdagen lidt smartere og bedre. Fx er der 
en ny datovælger, som er lettere og hurtige-
re og ikke kræver et nyt vindue. Flere andre 
forbedringer øger muligheden for forskel-
lige typer af visninger, skærer en genvej eller 
giver større fl eksibilitet.

Fortæl os, hvad vi kan gøre bedre

Udviklingen af TimeLog Project er præget af 
vores kunders ønsker. Et godt sted at foreslå 
og diskutere forbedringer er TimeLog User 
Group på LinkedIn, hvor vi også præsenterer 
nye funktioner tidligt i udviklingen.

Har du et forslag eller ønske, kan du som al-
tid sende en e-mail til info@timelog.dk og 
fortælle os, hvad vi kan gøre bedre.

Ny datovælger

Nu åbner datovælgeren, hvor du skal bruge den, 
og sørger for, at datoformatet altid er korrekt. 
Og så er den super hurtig.

Der er en datovælger næsten overalt i TimeLog Project. 
Den nye datovælger åbner nu i samme vindue – lige 
under datofeltet – hvor du skal bruge den.

Det er let at skifte mellem at få vist en og tre måneder 
og med tastaturgenveje bliver det endnu hurtigere at 
fi nde frem til den rigtige dato.

Datoformatet rettes automatisk til og får de rigtige ad-
skillelsestegn efter dit sprogvalg, når du forlader indtast-
ningsfeltet. Feltets ramme bliver rød, hvis der er en fejl.

Christoff er Lanstorp
Udviklingschef

TimeLog A/S

TimeLog Project . introducerer en ny TimeLog Tracker og 
lægger de sidste brikker til fakturering og indtægtsføring.

Introduktion

Hold Ctrl nede og naviger med pi-
letaster i de viste datoer eller ind i 
tilstødende måneder.

Brug Ctrl + Page Up/Page  for at gå 
en måned frem eller tilbage.
Vælg dato med Return.

Brug tastaturet
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Lille, overskuelig og fl eksibel

TimeLog Tracker er en lille og overskuelig applikation, der 
åbner hurtigt og kører i baggrunden, mens der arbejdes.

Den nye TimeLog Tracker er en blanding af webapplikation 
og traditionel computersoftware. Den kan installeres eller 
bruges i en webbrowser. Der kan registreres tid, selv når der 
ikke er adgang til internettet.

Nok så vigtigt er, at TimeLog Tracker ikke længere er forbe-
holdt Windows-brugere. Nu kan også Mac-brugerne være 
med – og Linux-brugere ad lidt omveje.

Lettere at registrere tid

Målet med TimeLog Tracker er, at tidsregistrering skal være 
så lille en belastning som muligt. Derfor er det nu muligt 
hurtigt at sætte stopuret i gang og først senere vælge, hvil-
ken projektfase tidsregistreringen skal tilknyttes.

Søgefunktionen gør det let at fi nde projekter og faser. Listen 
indskrænkes, efterhånden som du taster, og nye registre-
ringer sættes i gang ved at dobbeltklikke på en fase eller 
trykke på Return-tasten.

Nye registreringer vises i listen over dagens arbejde og kan 
startes og stoppes med mellemrumstasten. I det hele taget 
kan TimeLog Tracker betjenes alene med tastaturet.

Ved synkronisering gemmes de nye registreringer i Time-
Log Project og gamle registreringer vises i TimeLog Tracker. 
Hvis en enkelt registrering ikke kan gemmes, vil de øvrige 
registreringer stadig blive synkroniserede.

Det er muligt at registrere tid tilbage i tiden, hvis man er 
kommet bagud eller har behov for at redigere.

Mød den nye generation
Den nye version er bygget om fra inderst til yderst, og 
TimeLog Tracker er nu alt, hvad de fl este medarbejdere 
behøver til deres daglige tidsregistrering. 

TimeLog Tracker .

Kom godt i gang
Installer TimeLog Tracker .

TimeLog Tracker installeres fra en side, som 
fi ndes i hovedmenuen i TimeLog Project.

Klik på den grønne knap og følg vejledningen 
for at installere. Hvis Microsoft Silverlight ikke 
allerede er installeret, skal det gøres først.

TimeLog Tracker kan installeres på fl ere com-
putere og kan også anvendes af fl ere brugere 
på samme computer. Brugernavn og pass-
word er det samme som til TimeLog Project.

TimeLog Tracker . udgår

Den gamle TimeLog Tracker kan ikke længere 
bruges, så sørg for at synkronisere dine tidsre-
gistreringer, inden opdateringen til TimeLog 
Project ..

Vigtigste tastaturgenveje

Ctrl + S: Synkronisering; svarer til at gemme.

Ctrl + F: Søg efter projektfaser.

Ctrl + N: Ny registrering.

Delete/Backspace: Slet registrering.

Mellemrum: Start/pause af igangværende 
tidsregistrering.

Den nye TimeLog Tracker fi ndes i gruppen 
Medarbejder i hovedmenuen.

Start en ny tidsregistrering ved at klikke på ’+’-knappen. 
Tilknyt senere en projektfase til registreringen. Knappen 
ved siden af bruges til at starte eller pause en tidsregistre-
ring. I displayet kan man se, om stopuret er i gang.

Tidsregistreringer kan redigeres enten ved at dobbelt-
klikke på felterne i listen eller ved at åbne et vindue, hvor 
alle detaljer kan redigeres. Det er også her, man kan fl ytte 
en registrering fra et projekt til et andet.

I venstre side er projektoversigten med søgefunktion, 
mens hovedparten af vinduet er forbeholdt et statusdis-
play og en liste over dagens registreringer. 

Den aktive registrering er markeret med et lille ur, hvor 
viseren drejer rundt, når der registreres tid. Den aktive 
registrering vises også i statusdisplayet.
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Tidsregistrering

Ny udgave af fi rma feriekalender

Firma feriekalenderen er erstattet med en ny udgave, som 
er tilgængelig for alle – også uden plug-in til visning af SVG. 
Den kan desuden vises som et billede, der er let at kopiere 
og sætte ind i fx Microsoft Word.

Ny rapport: Præcision i tidsregistreringen

Vi registrerer tid, fordi vores hukommelse ikke er tilstræk-
kelig. Derfor er det vigtigt, at tidsregistrering foregår så tæt 
på, at arbejdet er udført, som muligt.

Rapporten Præcision i tidsregistreringen afdækker, hvor 
rettidigt medarbejderne registrerer tid. Rapporten kan bru-
ges til at forbedre kvaliteten af tidsregistreringen.

Komme/gå registrering per medarbejder

Med udvidelsen TimeLog Salary er det nu muligt at vælge, 
hvilke medarbejdere der skal benytte komme/gå-registre-
ringen. Det bliver derfor nemmere at håndtere arbejdstiden 
for både overenskomstansatte og funktionærer, så de kan 
registrere tid på den måde, der passer til deres ansættel-
sesform.

Ny rapport: Komme/gå overblik

TimeLog Salary har også fået en ny rapport, som for hver 
dag viser, hvornår medarbejderne er mødt og gået hjem. 
Rapporten kan bruges til lønberegning og af ledere til at 
danne et overblik over medarbejdernes arbejdstider. Rap-
porten viser også, hvis medarbejderen har forladt arbejdet 
i arbejdstiden og er vendt tilbage senere.

Medarbejdernes tid
TimeLog Project . indeholder væsentlige nyskabelser 
for registrering og rapportering af tid og fravær.

Kom godt i gang
Præcision i tidsregistreringen

Rapporten kan slås til i systemadministratio-
nen i Ledelsesrapporter under Opsætning 
af menuer og rapporter. Se under Persona-
leadministration.

Komme/gå registrering per medarbejder

Med udvidelsen TimeLog Salary er komme/
gå registrering som udgangspunkt slået til 
for alle medarbejdere. Dette kan ændres i sy-
stemadministrationen under Medarbejdere. 
Vælg en medarbejder og fj ern markeringen 
ved TimeLog Salary under Ferie og normtid. 
Klik på Opdater.

Komme/gå overblik

Rapporten er en del af udvidelsen TimeLog 
Salary og kan slås til i systemadministratio-
nen i Ledelsesrapporter under Opsætning 
af menuer og rapporter. Se under Medar-
bejderrapporter.

Firma feriekalenderen kan nu også vises i uger – med 
ugenummer eller startdato for ugen – eller i måneder 
med datoer.

Med rettigheder som afdelingsleder eller derover kan du 
se ferie og sygdom – samtidig eller for sig – og kalenderen 
bliver et fi nt supplement til fraværsrapporterne.

Rettidighed måles i antallet af dage mellem arbejde og 
tidsregistrering. Et tal tæt på ”” betyder, at næsten al 
arbejde registreres samme dag. 

Rapporten giver desuden mulighed for at fi ltrere efter 
medarbejdertype, hvis man fx ønsker at se den type af 
medarbejdere, der udfakturerer meget.

Rapporten Komme/gå overblik viser, hvornår 
medarbejderne er mødt og gået hjem. Advar-
selstrekanten fortæller, at medarbejderen er 
kommet og gået fl ere gange samme dag.
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Ny rapport: Budgetopfølgning

Rapporten har længe været savnet af de mange virksomhe-
der, der har klippekortaftaler med deres kunder. Den viser 
projekternes budget, primo registreringer, registreringer for 
den valgte periode, ultimo registreringer og rest. Tallene 
vises i timer eller beløb, og restberegningen baseres på re-
gistrerede eller indtægtsførte timer. Rejser og udlæg indgår 
også i rapporten, som dermed understøtter de mest almin-
delige klippekortaftaler.

Ny rapport: Tidsregistreringer per projekt/medarbejder

Rapporten er skabt til at vise fremdrift i projektarbejdet og 
har en række fi ltrerings-, grupperings- og visningsmulighe-
der, som gør den meget fl eksibel. Se nøgletal for projekter 
per dag, uge eller måned og sorter enten efter projekt, fase, 
medarbejder eller medarbejder, projekt, fase.

Rapporten kan vise om et team eller en afdeling bruger 
tiden på de projekter, som ledelsen har planlagt, eller om 
en konsulentvirksomhed har den forventede indtjening for 
de enkelte medarbejdere eller projekter.

Detaljeniveauet i rapporten øges ved at folde data for med-
arbejderen eller projektet ud, og som alle andre rapporter 
kan data eksporteres til Microsoft Excel og danne grundlag 
for fx en grafi sk fremstilling.

Flere data om faser

Rapporten Dataudtræk: Faser er udvidet og tager nu også 
data med om allokerede timer, og hvorvidt fasen er faktu-
rerbar.

Nye rapporter og data
Rapporterne Budgetopfølgning og Tidsregistrering 
per projekt/medarbejder fj erner to blinde vinkler.

Projekter

Kom godt i gang
Budgetopfølgning

Rapporten slås til i systemadministrationen 
under Projektadministration i Opsætning 
af menuer og rapporter.

Registreringer per projekt/medarbejder

Rapporten slås til i systemadministrationen 
under Ledelsesrapporter i Opsætning af 
menuer og rapporter.

To ny kolonner – Fakturerbar og Allokeret – 
er nu med i rapporten Dataudtræk: Faser.

Rapporten Budgetopfølgning er et stærkt redskab til at styre fx klippekortaftaler.

Rapporten Tidsregistreringer per projekt/medarbejder kan grupperes efter projekt eller medarbejder med forskellig 
detaljegrad.
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Opret fl ere rater på opportunities på én gang

Nu kan der oprettes fl ere rater for den samme opportunity 
på én gang. Det er især smart for virksomheder, der sælger 
abonnementer eller andet, der afregnes månedligt, kvar-
talsvist eller årligt. Raterne indgår i den samlede pipeline 
i TimeLog CRM.

Afdelingsfi lter på pipeline

Har man udvidelserne TimeLog CRM og TimeLog Depart-
ments, bliver opportunities tilknyttet en afdeling, og det 
gør det muligt at vise pipelinen efter afdeling.

Vis sælger i rapporten Arbejde – projekter

I rapporten Arbejde – projekter er det nu muligt at lave 
en visning efter sælger. Desuden er det muligt at få vist 
sælgeren i tabellen.

Send e-mail og opret journalpost med det samme

I journalen til en supportsag i TimeLog Help Desk kan man 
nu oprette en journalpost, registrere tid og sende den som 
e-mail samtidig. Det sparer tid, når der skal sendes en sta-
tusmeddelelse for supportsagen til kunden.

Standardteksten til notifi kationen sættes op i systemadmi-
nistrationen, og herefter har supporteren mulighed for at 
klikke på ”Opret post og send e-mail”.

Nyt til udvidelserne
Udvidelserne TimeLog CRM og TimeLog Help Desk 
er rettede mod salg og kundekontakt. Med TimeLog 
Project . følger nogle velplacerede forbedringer.

Salg og kundekontakt

Opret fl ere rater på én gang. Skriv antallet af 
rater, vælg dato for første rate og et interval. 
Raterne indgår i den samlede pipeline.

Klik på Opret post og send mail… ud for journalposten. I 
det nye vindue kan der skrives en besked direkte til kun-
den med status for supportsagen. Det er også muligt at 
sende en kopi til egen e-mail-adresse.

I pipelinen i TimeLog CRM kan der også nu fi ltreres efter 
afdeling, hvis udvidelsen TimeLog Departments også er 
slået til.

Standardtekst til emnet og beskeden på den e-mail, der 
sendes ud til kunden, kan sættes op i systemadministra-
tionen under Notifi kationer/e-mail. Særlige koder gør 
det muligt at indsætte fx supportsagens nummer.

Man kan nu vælge sælger i rapporten Arbejde – projek-
ter. Sælgeren kan også vises i tabellen nedenfor.

Kom godt i gang
Send e-mail til kunden fra journalpost

Funktionen skal aktiveres i systemadministra-
tionen under Notifi kationer/e-mail i grup-
pen Generelt. Her kan der også opsættes en 
standardtekst.

Sælger i Arbejde – projekter

I Generelle indstillinger i systemadmini-
strationen skal Sælger i projekter i panelet 
Tilvalgsmoduler være slået til.

Afdelingsfi lter på pipeline

Automatisk slået til, hvis man har TimeLog 
CRM og TimeLog Departments.

Flere rater på opportunities

Automatisk slået til med TimeLog CRM.
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Ny rapport: Betalingsplaner – overblik

Ledere, økonomimedarbejdere og projektledere kan skaff e 
sig et overblik over projekternes betalingsplaner per uge, 
måned eller samlet. Se hvilke rater, der er fakturerede, god-
kendt eller ikke godkendt til fakturering og få afdækket 
hvert projekts bidrag til virksomhedens cash fl ow per uge 
eller måned. Rapporten viser de betalinger, der ikke er gen-
nemført som planlagt eller blot mangler godkendelse.

Lettere afstemning af fakturabeløb

For at lette processen med afstemning af fakturaer kan faktu-
raens totale beløb inkl. moms nu vises i Søg efter faktura.

Bemærk, at hvis Vis i faktureret valuta er valgt, så kan der 
på grund af de forskellige valutaer ikke udregnes en total for 
kolonnerne i tabellen.

Medarbejdertype i Intern/ekstern analyse

En af de mest benyttede rapporter, Intern/ekstern – analyse, 
kan nu vises ud fra medarbejdertyper. Det er også muligt at 
få vist medarbejdertype i tabellen.

Justering af processer og modeller
Sidste version bragte mange nyheder inden for 
fakturering. TimeLog Project . lukker de sidste 
huller, så sammenhængen er sikret fra start til slut.

Fakturering

I rapporten Intern/ekstern – analyse kan 
der nu vælges visning efter medarbejder-
type. Fra visningsmulighederne (ikke vist) 
kan det vælges, om medarbejdertype skal 
vises i tabellen.

Kom godt i gang
Betalingsplaner – oversigt

Rapporten slås til i systemadministrationen 
under Projektadministration i Opsætning 
af menuer og rapporter.

Betalingsplaner – oversigt viser planlagte rater i perio-
den og deres status.

Dermed bliver rapporten et vigtigt instrument til at sikre 
virksomhedens cash fl ow.

Fra Søg efter faktura er det nu muligt at få vist beløbet til 
betaling, det vil sige totalbeløbet inklusive moms.

Vælg ”Vis ’Til betaling’” og få vist en ny kolonne i tabellen 
med beløbet inkl. moms.
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I TimeLog Project . introducerede vi en ny model for be-
regning af den værdi, der bliver skabt på projekter og faser 
til fast pris. Det centrale i modellen er beregning af igangvæ-
rende arbejde, som vises i TimeLog Project med nøgletallet 
Estimeret værdi.

Bag beregningen af estimeret værdi ligger en vurdering af 
det enkelte projekts færdiggørelsesgrad. I TimeLog Project 
. kan der nu kun vælges mellem to forskellige modeller for 
færdiggørelsesgrad: tidsbaseret eller værdibaseret færdig-
gørelsesgrad.

Tidsbaseret færdiggørelsesgrad

Dette er den enkleste model og benyttes af virksomheder, 
hvor alle medarbejdere antages at skabe den samme værdi 
per time. Færdiggørelsesgraden beregnes således ved at 
dividere antallet af registrerede timer med det budgette-
rede antal timer.

Værdibaseret færdiggørelsesgrad

En mere omfattende model, hvor TimeLog Project tager 
højde for, at en seniorkonsulent skaber mere værdi per time 
end en juniorkonsulent. Timeprisen tages med, og færdig-
gørelsesgraden beregnes som den registrerede værdi divi-
deret med den budgetterede værdi.

Estimeret værdi er nu lettere at gennemskue

Detaljevisningen af nøgletallet Estimeret (DKK) viser nu alle 
begivenheder, der medfører en indtægtsføring – og derved 
en ændring af den estimerede værdi.

Beregning af estimeret værdi
Modellen for beregning af estimeret værdi er 
forenklet, og samtidig er der lagt vægt på at 
kommunikere de underliggende beregninger bedre.

Fakturering

Detaljevisningen af estimeret værdi fi ndes 
blandt andet i projekttotalerne, som vises 
i Rediger projekt. Klik på tallet i Estimeret-
kolonnen for at få detaljevisningen frem.

Kom godt i gang
Opsætning af beregningsmodeller

Opsætning af beregningsmodeller fi ndes 
i systemadministrationen under Økonomi/
fakturering. Her vælges den ene af de to mo-
deller. Beregning af estimeret værdi baseres 
som udgangspunkt på registreret tid.

Dette er beregningen af estimeret værdi på et projekt, 
som kommer frem, når man klikker på ikonet for detalje-
ret visning i projekttotalerne.

For hver handling – fakturering, lukning af faser etc. – 
vil der komme en ny linje frem i tabellen, så projektets 
værdiberegning kan følges over tid.
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Virksomhedsdata fra BiQ

TimeLog A/S har indgået en samarbejdsaftale med BIQ ApS 
om levering af erhvervsinformation for danske virksomhe-
der direkte i TimeLog Project.

Det bliver hurtigere og nemmere at oprette nye kunder og 
opdatere de eksisterende kunders adresser, CVR-numre, 
antal ansatte, bruttoomsætning etc.

iPhone applikation

I samarbejde med Greener Pastures er vi ved at udvikle en 
iPhone applikation til tidsregistrering. Den bygger på det 
samme API som den nye version af TimeLog Tracker og vil 
gøre det nemt at registrere tid på farten. 

Integration med Microsoft Dynamics C

På baggrund af undersøgelsen om ønsker for integration 
blandt vores kunder har vi valgt at lave en standardintegra-
tion til økonomisystemet Microsoft Dynamics C, og det er 
specielt faktureringsprocessen, som vil være i fokus.

Serviceeftersyn af rapporter

TimeLog Project ændrer sig hele tiden, og det er igen blevet 
tid til at kigge vores rapporter efter i sømmene, strømline 
dem og se efter, om de leverer de tal og søgemuligheder, 
som vores kunder efterspørger.

Alt om TimeLog Project .
www.timelog.dk/whatsnew/

Glæd jer til foråret
Der kommer en masse spændende nyheder i løbet af foråret , hvor 
fokus er på partnerskaber og integration med andre systemer.


