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Lær: Hvordan genvejstasterne i TimeLog Project og browseren kan bruges til 
hurtig navigation i TimeLog Project. 

Afhængig af log ind brugeres rettigheder, vil der være begrænsninger i de aktive 
genvejstaster, og dermed adgang til forskellige områder af TimeLog Project.  

Bruger log ind har ingen indflydelse på browserens genvejstaster. 

Genvejstaster i TimeLog Project 
Figur 1: Hovedmenu  

− F1 – Hjælp . Ved tryk på F1-tasten, åbnes TimeLog Projects supportside. Her 
findes vejledninger til hvordan de forskellige arbejdsgange i TimeLog Project 
udføres. Eksempel: A1 - Registrere tid med ugesedlen. 

− F2 – Søg  åbner TimeLog Projects søgefunktion. Søgningen er indekseret, 
hvilket gør at søgeresultat vises mens man skriver. Se brugervejledning F6 

− F3 – Kunder og kontaktpersoner  eller, for kunder der har tilkøbsmodulet, 
TimeLog CRM.  

− F4 – Åbner tilkøbsmodulet TimeLog Help Desk.  

− F6 – Søg efter projekt, åbner siden Projektadministration -> Søg efter projekt.  

− F7 – Hovedmenu . Åbner TimeLog Projects hovedmenu.  

− F8 – Projektadministration . Tryk på F8-tasten, åbner projektadministration. 
Adgang for projektledere, afdelingsledere, direktør og systemadministrator. 

− F9 – Ledelsesrapporter . Tryk på F9 åbner en bred vifte af Ledelsesrapporter. 
Adgang for afdelingsledere, direktør og systemadministrator. 

− F10 – Systemadministration  giver adgang til TimeLog Project Systemadmi-
nistration, hvis log ind brugeren har rettigheder som systemadministrator. 

− F11-Timeseddel  åbner mulighed for tidsregistrering på projekter.  
Se brugervejledning A2 Registrere tid med timesedlen. 

− F12 – Ugeseddel  åbner en liste over allokerede projekter til tidsregistrering 
Se brugervejledning A1 Registrere tid med ugesedlen. 

Figur 1: Hovedmenu  

 
 

 
 

 

 Tip: F-tasterne er som default optaget til hardware funktioner i Mac OS X.  
I System Preferences og indstillinger for Keyboard og Mouse er det mu-
ligt at ændre funktionen af F1-F12 til softwarefunktioner.  
Herefter er det muligt at bruge genvejstasterne i TimeLog Project på en 
computer med Mac OS X. Se den fulde beskrivelse på: 
http://timelog.dk/Nyheder/Artikler/Genvejstaster-i-MacOS/

 Tip: Diverse internet browsere, indeholder også et udvalg af genveje, der 
kan være med til at gøre det daglige arbejde nemmere. 
Benyt browserens hjælpefunktion til at liste genvejene. 

 Adgang for: Alle, undtagen eksterne brugere.
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