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Lær: Hvordan måltal for medarbejder opsættes i TimeLog Project. 

Budget – medarbejdere bruges til at sætte mål for den enkelte medarbejders 
værditilvækst. Der kan opsættes måltal for Reg. (DKK), Fak. (DKK), ekstern % af 
normtid samt medarbejderens gennemsnitlige timepris. Måltallene bliver 
sammenlignet med de realiserede tal og præsenteret grafisk i Key Performance 
Index - rapporten (KPI). 

Visning af medarbejder 
Figur 1: Ledelsesrapporter -> Budget - medarbejdere 

− Under Visning vælges den Afdeling:  der skal opstilles måltal for. 

− Vælg Periode: .  
− Under Visningsmuligheder  vælges, hvad der skal opstilles budget for:  

Reg. (DKK)/Fak. (DKK), Ekstern % af normtid eller Gennemsnitlig timepris.  

− Ved markering af Reg. (DKK) og Fak. (DKK) , vil den enkelte medarbejders 
realiserede tal for registreret og faktureret timer, blive vist nederst på 
skærmbilledet for den valgte periode. 

− Klik på knap Vis  for at opdatere visningen. 

Figur 2: Ledelsesrapporter -> Budget - medarbejdere 

− Under hver enkelt måned , angives måltal for den enkelte medarbejder.  

− Klik på knap Opdater  for at opdatere budgettet. 

− I kolonne Sum , vises summen for den enkelte medarbejders budget i 
perioden. 

− I række Sum  vises den månedlige sum for medarbejdernes budget.  

− I kolonne/række, Sum/Sum  vises summen af måltallene for hele afdelingen i 
hele den valgte periode.   

 

Se brugervejledning C 1 for en gennemgang af KPI - rapportens visning. 

Se brugervejledning I 6 for opsætning KPI måltal for Budget - virksomhed. 

Se brugervejledning K 7 for opsætning  af Budgetter og KPI i 
systemadministrationen. 

Figur 1: Ledelsesrapporter -> Budget - medarbejdere 

 
 
Figur 2: Ledelsesrapporter -> Budget - medarbejdere 

 

 

 

 

 Tip: Under opsætning af KPI i systemadministration, vælges, hvilke 
medarbejdertyper der skal se medarbejdernøgletal og/eller 
virksomheds-nøgletal. 

 Adgang for: Afdelingsleder, direktør og systemadministrator  
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