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Lær: Hvordan TimeLog Extranet benyttes ved ekstern adgang til TimeLog Project. 
Der er kun adgang til kundens egne projekter og supportsager. 
Efter login vises skærmbillederne i valgte sprog. 

Extranet Login 

Figur 1: Extranet Login 

– Login med den oplyste internetadresse (URL) inkl. parameteren /extranet.  
Eks.: https://tl.timelog.dk/<jeres firmanavn>/extranet  

– Indtast det tildelte Username: og Password: , og klik på knappen Login . 
Brugernavn og password tildeles af installationens ejer.  

Extranet oversigter 
Figur 2: Extranet -> Oversigt 

Klik på [Help] i øverste hjørne af skærmbilledet giver adgang til brugervejlednin-
ger og [Log Out] afbryder Extranet adgangen. 

– Fanen OVERSIGT  viser en oversigt over projekter og aktive supportsager. 

– Vælg den ønskede projekt listning med valglisten Status . De mulige valg er:  
Aktive projekter, Inaktive projekter (afsluttede projekter) eller Alle Projekter. 

– Klik på knappen Vis for at fremstille den nye oversigt. 

– Klik på et Projektnavn  eller linket [Vis]  ud for et projekt for at se projek-
tets Faseplan, allokerede Medarbejdere, tidsregistreringer (Periodisering) og  
Milepæle. Projektet åbnes under fanen PROJEKTOVERSIGT   

– Benyt valglisterne under Visning og valgene under Visningsmuligheder til at 
opbygge en ny rapportvisning og klik på knappen Vis for at fremstille rappor-
ten. 

– Under fanen TIDSREGISTRERINGER  listes en detaljeret listning af det valgte 
projekts tidsregistreringer.  

– Fanebladet FAKTURAER  viser en liste over alle fakturaer relateret til det valg-
te projekts. Ved klik på faktura nr. eller [Vis] åbnes en PDF fil af fakturaen. 

– Under fanen STATUSRAPPORTER  vises det valgte projekts statusrapporter.  

– Under fanen HELP DESK listes oprettede supportsager. Benyt filteret Status: til 
at liste de ønskede supportsager. 

– Se brugervejledning M1 - Opret en supportsag via Extranet adgang. 
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NB! Hvis der ikke har været aktivitet på Extranet adgangen i ca. 30 minutter, 
bliver forbindelsen automatisk afbrudt, og der skal logges ind igen. 

NB! De tildelte adgangsrettigheder er bestemmende for, hvilke faner der er 
aktive, og hvilken detaljeringsgrad der vises under de enkelte faner.  

 Tip: Alt efter opsætning kan rapporterne eksporteres ved hjælp af ikonerne i 
de tilhørende dataformater.

 Tip: Klik på kolonneoverskrifter med en lille pil  efter overskriften, ændrer 
sorteringen af tabellens data.

Adgang for: Oprettede kunder. 
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