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Rapporten Intern/Ekstern – Analyse bruges til at vise hvor stor en del af 
medarbejdernes tid, der er lagt på henholdsvis interne og eksterne projekter. 
Herudfra beregnes medarbejderens utilisationsprocent - dvs. hvor stor del af 
medarbejdernes normtid der er brugt på eksterne projekter. 

Forklaring af rapporten Intern/Ekstern - Analyse 
Figur 1: Hovedmenu -> Ledelsesrapporter -> Intern/Ekstern – Analyse 

Arbejde (timer)  viser om medarbejderen har registreret sin normtid. Hvis 
kollonnen  viser over 100% svarer det til, at medarbejderen har overarbejde.  

Intern/ekstern fordeling (%)  viser hvor stor del af medarbejderens registrerede 
tid, der er lagt på henholdsvis interne og eksterne projekter.  

Derudover kan det i nogle virksomheder være en fordel at vise de to nøgletal, Ikke 
bogført samt Nedskrivning (se nedenfor i definitioner og i tipstekst). 

Ved at klikke på plus   ud for en medarbejder, kan man se de projekter 
medarbejderen har registreret tid på. For det enkelte projekt kan man få en liste 
af registreringer ved at klikke på pilen  på kolonnen Interne(t.)  eller 
Eksterne(t.) . 

Nøgletal, beregninger 
- Arbejde(%)  = Interne(t.) + Eksterne(t.) / ( Normtid(t.) – Ferie(t.) ) 
- Ekstern(%)  = Eksterne(t.) / ( Normtid(t.) – Ferie(t.) ) 

Definitioner 
– Firma (Internt):  Alle projekter der er tilknyttet dette firma er interne 

projekter. Det interne firma sættes i Systemadministration -> Generelle 
indstillinger. 

– Normtid:  Medarbejderens normtid, beregnet ud fra medarbejderens 
normaluge samt helligdage. 

– Ferie:  Viser medarbejderens planlagte ferie i perioden. 
– Interne timer:  Tid registreret på interne projekter. 
– Eksterne timer:  Tid registreret på eksterne projekter. 
 

Figur 1: Hovedmenu -> Ledelsesrapporter -> Intern/Ekstern – Analyse 

 

 

 

 

 

Tip: Følgende ændringer kan laves i Systemadministration -> Avancerede 
rapportindstillinger. Nøgletallene Ikke bogført og Nedskrivning slåes til 
og fra. Brugere med adgangsniveauet Ekstern kan skjules i rapporten. 
Dette gøres i Systemadministration -> Avancerede rapportindstillinger. 

 Adgang for: Direktør og systemadministrator
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