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Lær: At oprette en ny kontaktperson i TimeLog Project.  

TimeLog Projects kartotek over kontaktpersoner gør det muligt at holde styr på 
personer der har relationer til din virksomhed. Kontaktpersoner bruges fx i projek-
ter og på fakturaer, hvor man kan angive en kontaktperson hos den kunde som 
projektet/fakturaen vedrører. 

Oprettelse af en ny kontaktperson: 
Figur 1: Hovedmenu -> Kunder og kontaktpersoner [Ny kontaktperson] 

– Skriv Fornavn(e): og Efternavn: på den nye kontaktperson .  

– Angiv Ejeren af kontaktpersonen . Ejeren vil typisk være den medarbejder i 
din virksomhed, som er ansvarlig for relationen til kontaktpersonen.  

– Vælg den Kunde: , som kontaktpersonen er tilknyttet. Skriv også en eventuel 
titel eller den afdeling som kontaktpersonen er tilknyttet.  

– Udfyld Kontaktoplysninger  fra Telefon: frem til E-mail: med de korrekte op-
lysninger.  

– Udfyld felterne fra Adresse:  frem til Land: med de korrekte oplysninger.  
– Klik på knappen Gem  for at gemme de indtastede oplysninger. Klik på 

knappen Gem og Ny for at gemme oplysninger og fortsætte med at oprette 
endnu en kontaktperson. 

– Efter at kontaktpersonen er oprettet kan der vælges en person som kontakt-
personen Rapporterer til: , f.eks. kontaktpersonens overordnede. Dette giver 
dig mulighed for at se de indbyrdes relationer hos en kunde. Bemærk at dette 
punkt først kan tilføjes efter at den nye kontaktperson er gemt. 

 

Se evt. brugervejledning D1 Oprette en ny kunde  

 

 

Figur 1: Hovedmenu -> Kunder og kontaktpersoner [Ny kontaktperson] 

 

 

 

 

 

 

Tip: Brug TimeLog Project CRM modul, hvis du har brug for en udvidet sty-
ring af dine kunderelationer og dit salgsarbejde. CRM modulet giver en 
detaljeret styring af salgsforløbet med brugervenlig styring af events, 
leads og opportunities.  

 Adgang for: Alle, undtaget eksterne brugere
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