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Lær: Hvilket rettighedsniveau der giver adgang til hvilke menuer og rapporter. 

Under oprettelse af nye medarbejdere eller ved ændret jobfunktion er der behov 
for at tildele/ændre den enkelte medarbejders adgangsrettigheder.  

Rettighedsstyring 
Figur 1: Hovedmenu -> Systemadministration -> Rettighedsstyring 
− Den enkelte medarbejders adgangsrettigheder kan ændres ved at aktivere 

eller fjerne markeringen ud for den enkelte medarbejder eller med klik på 
[Rediger] linket , for at åbne Redigér medarbejder. 
Se evt. brugervejledning K 09 Opret eller ret en medarbejder 

− Ændres rettigheden til Ingen adgang , deaktiveres medarbejderen og 
han/hun har ingen adgang til TimeLog Project. 

− Rettigheden Ekstern  giver kun adgang til timeseddel eller ugeseddel. 

− Projekt medarbejder  har adgang til hovedmenuens rapporter. 

− Sælger  rollen er kun tilgængelig, hvis den aktiveres under generelle indstil-
linger. Medarbejdere med rollen Sælger har adgang til hovedmenu og pro-
jektadministration og kan vælges som sælger på projekter, men ikke som pro-
jektleder. 

− Projektleder  har adgang til hovedmenu og projektadministrationens rap-
porter, og kan vælges som sælger og projektleder på projekter.  

− Afdelingsleder  fremkommer kun, hvis tilkøbsmodulet Departments er in-
stalleret. Afdelingsledere har adgang til hovedmenu, projektadministration 
og ledelsesrapporter. 

− Direktør  har samme rettigheder som afdelingsledere, men kan se data fra 
alle afdelinger og projekter. 

− Systemadministrator  udfører alle opsætninger af TimeLog Project og har 
adgang til alle menuer og rapporter for alle afdelinger. 

Figur 2: Adgangsrettigheder 
− Tabellen viser, hvilke menuer og rapporter de forskellige rettigheder giver 

adgang til.  

 

Figur 1: Hovedmenu -> Systemadministration -> Rettighedsstyring 

 
 
Figur 2: Adgangsrettigheder 

 

 Tip: Se K 11 Sikkerhed og adgang angående opsætning af sælger, pro-
jektleder og afdelingsleder adgang til egne projekter. 

 Adgang for: Systemadministrator. 
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TimeLog Project licenser 

Figur 3: TimeLog Project licenser 

Skærmbilledet viser installations aktive brugerlicenser og aktive tilkøbsmoduler. 

 

Brugere 

Tabellen Brugere  lister det aktive antal brugere fordelt på licenstype. 
Tabellen er en summering af brugere listede i Figur 1på side 1. 

 

Moduler 

Tabellen Moduler  lister de aktive tilkøbsmoduler markeret med et X  og 
antal brugere der har adgang til tilkøbsmodulets funktioner . 

 

 

Figur 3: TimeLog Project licenser 

 
 

 NB: Alt efter aftale, danner det listede antal licenstyper og brugere af til-
købsmoduler, grundlag for fakturering af TimeLog Project.
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