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Kort om opdateringen
Opdateringen foregår om natten. Bruger du 
TimeLog Project, mens der opdateres, vil du 
blive blive logget ud og skal logge ind igen.

TimeLog Project på vores servere
Vi giver nogle dages varsel og opdaterer om 
natten, så færrest muligt forstyrres i arbejdet.

TimeLog Project på jeres servere
Vi kontakter jer i forvejen og aftaler tids-
punkt for opdatering.

Rod i hukommelsen
Browsere gemmer sider og grafik i deres 
hukommelse, så siderne vises hurtigere ved 
næste besøg. 

Efter en opdatering kan der være forskel på 
alt det nye, og det som browseren husker. 
Derfor kan det se rodet ud.

Hold Ctrl-tasten nede og tryk på F5, så læ-
ses siden ind igen med de nye ændringer.

Et år med nye standarder for projektstyring

Projektstyring i flere valutaer, effektive red-
skaber til ressource styring og integrationer 
til økonomisystemer og Microsofts Share-
Point.

TimeLog Project 5.7 er mere end et tidsre-
gistreringssystem – og med integration til 
økonomisystemet e-conomic, er det et reelt 
alternativ til dyrere ERP- og EMP-systemer.

Projekter i flere valutaer

Årets store nyhed, valutafunktionen, er kul-
minationen af 2.000 timers udvikling. Nu kan 
I oprette, styre og rapportere projekter i flere 
forskellige valutaer. Dermed går TimeLog et  
skridt foran alle konkurrenterne - og bevæ-
ger sig ud på det globale marked for alvor.

Nem fakturering i e-conomic

Projektlederne har ofte det bedste overblik 
over projektøkonomien, og det er befriende, 
når data ikke skal vedligeholdes flere steder 
og flyder frit mellem systemer.

Integrationen med e-conomic betyder, at 
kunder og fakturaer oprettes i TimeLog Pro-
ject, hvorefter de kan overføres til e-conomic 
og bogføres.

Styr på ressourcerne

Ressourceplanlægning er noget af det svæ-
reste ved projekter. Vi har taget udfordringen 
op og bygget en ny ressourceplanlægger, 
som gør det nemmere at booke ressourcer 
på specifikke opgaver. Fra nu af er det lettere 
at se, hvor bookede projektressourcerne – el-
ler virksomheden – er.

Registrer tid på farten

Jo tættere tidsregistrering og opgaver er på 
hinanden, desto mere præcis bliver faktu-
reringen også.

I sommer lancerede vi en ny TimeLog Tracker 
app, så Android-brugere også kan registrere 
tid på farten, som iPhone-ejere har kunnet 
et stykke tid.

Fortæl os, hvad vi kan gøre bedre!

Udviklingen af TimeLog Project er præget af 
vores kunders behov og ønsker.

Du kan altid sende dine ideer og forslag til 
service@timelog.dk og fortælle os, hvad vi 
kan gøre bedre. Du kan også kontakte os via 
brugergruppen på LinkedIn, hvor vi poster 
tips og nyheder.

NYT ! 
Eksporter fakturalinjer
Nu kan du overføre fakturalinjer fra TimeLog  
Project til jeres eget økonomisystem

Fakturalinjerne eksporteres som en kommasepareret 
fil (.csv) eller tekstfil (.txt), og jeres økonomisystem skal 
derfor kunne importere disse filtyper.

Funktionen skal kun sættes op én gang, hvorefter ind-
stillingerne kan bruges på alle fakturaer. 

På www.timelog.dk/support/whitepapers/ kan du 
læse mere om funktionen og om, hvordan du opsæt-
ter systemet første gang.

Christoffer Lanstorp
Head of IT and Development

TimeLog A/S

Med version 5.7 viser TimeLog Project nye sider af sig 
selv – og rykker grænserne for tidsregistreringssystemer.

Introduktion

Sådan gør du
Find fakturalinjeeksporten under Ledelsesrapporter > Standardfaktura-
linjeksport og udfyld datoer for den periode, du vil eksportere. Herefter 
genererer TimeLog Project enten en .txt eller .csv-fil, som kan importeres 
i økonomisystemet.
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Effektivt værktøj til ressourcekoordinatoren

Ressourcestyring er en svær størrelse for mange virksom-
heder, fordi mange faktorer skal indgå i planlægningen.

Den nye ressourceplanlægger understøtter effektiv ressour-
cestyring - både den detaljerede kalenderplanlægning på 
kort sigt (de kommende dage og uger) og den estimerede 
arbejdsbelastning på lang sigt (om 2 - 12 måneder).

I et Microsoft Excel-lignende tabelformat er det nemt at 
overskue og tilpasse arbejdsbelastningen på den enkelte 
medarbejder, tilføje nye opgaver til en medarbejder eller 
flytte opgaver og andre medarbejdere, så I opnår en optimal 
udnyttelse af jeres ressourcer.

Når ressourceprioriteringen styrer projektplanen

I mange virksomheder er det ressourcekapaciteten, der 
styrer projektplanerne og ikke omvendt. TimeLog Projects 
nye ressourceplanlægger understøtter denne arbejdsform 
på følgende måde:

1.  Projektlederen opretter og budgetterer projektet i Time-
Log Project.

2.  Ud fra denne projektplan beregner TimeLog Projects res-
sourceplanlægger automatisk en jævn belastningsprofil 
på alle projektets deltagere.

3.  Herefter kan ressourceejeren i et brugervenligt tabelfor-
mat detailplanlægge, hvordan ressourcerne skal fordeles 
på dags-, uge- eller månedsbasis. 

4.  Projektplanen og projektbudgetter tilpasses herefter 
automatisk ressourceplanlægningen.

Nem ressourceplanlægning
Ressourceplanlæggeren giver automatisk et overblik over 
arbejdsbelastningen på baggrund af projekttidsplaner 
og budgetter, som ressourcekoordinatoren kan tilpasse.

Ressourcestyring

Kom godt i gang
Sådan aktiveres ressourceplanlæggeren

Du kan aktivere den nye ressourceplanlæg-
ger direkte fra den nuværende belastnings-
rapport eller i Systemadministration under 
Opsætning af menuer og rapporter > 
Projektadministration. 

Vejledninger og whitepapers

På www.timelog.dk under Support > 
Whitepapers vil I kunne finde en vejled-
ning, der beskriver den nye ressourceplan-
lægger. TimeLogs whitepapers beskriver 
processerne bagved funktionaliteten i 
TimeLog Project, mens vores vejledninger 
er konkrete guides til opsætning af nye 
funktioner.

Med et langt mere dynamisk ressourceplanlægningsværktøj er det nu muligt at fordele timerne ud på de resterende 
dage og tage hensyn til flere faktorer som fx ferie og øvrig belastning fra andre opgaver.

Det beregnede arbejde har tekstfelter med lyseblå baggrund, og det er den del, som TimeLog Project automatisk 
fordeler ud over fasens restløbetid.

Booket arbejde har tekstfeltter med en lidt mørkere blå baggrund. Dette er det planlagte arbejde, som fx projektlede-
ren selv har indtastet i ressourceplanen.

Rapporten Belastning skifter navn til Res-
sourceplanlægger.  Samtidig flyttes den til 
en ny menugruppe  Ressourcestyring. 
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Hvad sker der, når planerne skrider?

I TimeLog Projects ressourceplanlægger vil planlagte opga-
ver, som ikke er udført, fremgå tydeligt i kolonnen IPA (ikke-
planlagt arbejde). I et Microsoft Excel-lignende tabelformat 
kan ressourcekoordinatoren herefter let genplanlægge det-
te arbejde og samtidig flytte rundt på de andre planlagte 
opgaver, så I opnår en optimal udnyttelse af ressourcerne.

Færdiggørelsesanalyse og SCRUM

I TimeLog Project 5.7 fødes en ny opfølgningsrapport for 
booket versus planlagt arbejde. Den er særligt designet 
til virksomheder, der anvender SCRUM som projekt- eller 
samarbejdsform, men kan dog også anvendes til opfølgning 
på bookede (planlagte) opgaver i mere generel forstand.

I rapporten kan SCRUM-masteren eller ressourcekoordina-
toren let få overblik over fremdriften på de opgaver, som 
var booket (planlagt) i den afsluttede periode, og hvad der 
blev arbejdet på, som ikke var planlagt. 

Flyt planlagte opgaver til næste periode

Med ét klik kan ikke-udførte opgaver nu flyttes til de kom-
mende dage, den kommende uge, måned eller periode. 
Det er også muligt at vælge at ignorere planlagt arbejde 
eller flytte det til en anden ressource. Herefter kan arbejdet  
fordeles i ressourceplanlæggeren.

Når planerne skrider...
Med en dynamisk tilgang til ressourceplanlægning 
bliver det muligt at planlægge opgaverne langt bedre.

I kan frit vælge, om ressourceplanlæggeren 
skal vise ressourceplanen i timer, procent 
eller mandedage. Mandedagsberegningen 
tager udgangspunkt i en referencedag I 
selv definerer (eksempelvis 7,4 timer).

Her vises ressourcebelastningen for hver medarbejder 
i antal timer per uge. Overbookning er markeret med 
rødt.

Sektionen Arbejde i perioden (t.) viser fem nøgletal: 
Rådighedstid, ikke-planlagt arbejde (IPA), beregnet 
arbejde (beregnet ud fra projektplaner og budgetter), 
booket arbejde (endelig arbejdsplan) og den totale 
arbejdsbelastning.

Hold øje med baggrundsfarverne, som viser, hvordan 
tabelcellerne skal læses.

Ligeledes kan I selv vælge, om ressource-
planen skal være i dags-, uge- eller må-
nedsvisning. Hvis der foretages ændringer 
i månedsvisning fordeles ændringen auto-
matisk på de underliggende dage under 
hensyntagen til ferie og helligdage.
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Lad valutaen følge kunden

Den nye valutafunktion i TimeLog Project giver jer mulig-
hed for at dele forretningen op i flere markeder med hver 
sin valuta og/eller prisliste. Nye projekter og fakturaer følger 
automatisk kundens valuta og vælger også timepriser fra 
den rigtige prisliste.

Fra pipeline til faktura i samme valuta

Valutafunktionen løser udfordringerne med kunder, der skal 
faktureres i anden valuta. Det bliver nemlig muligt at følge 
kunden helt fra pipelinen i TimeLog CRM over projekter til 
fakturering – og hele vejen sker det i samme valuta uden 
nødvendig konvertering af beløbene.

Sæt kontrakten op i kundens valuta

Det er muligt at oprette både standardtimepriser og kun-
despecifikke timepriser i kundens faktureringsvaluta. Også 
eventuelle rater på jeres fastprisprojekter oprettes i pro-
jektets valuta. Derved sikrer I, at der problemfrit og uden 
omregningsfejl kan faktureres ud fra den kontrakt, I har 
indgået med kunden.

Ingen omregning nødvendig

I kan køre projekter i fx svenske kroner for kunder i Sverige 
og sideløbende oprette projekter i danske kroner og euro 
til andre. Under opsætningen af projektet vælges den va-
luta, som projektet skal køres i, og herefter vil omkostninger, 
budgetter og fakturering blive ført i denne valuta, uden at 
I behøver omregning til andre valutaer – fx fra danske til 
svenske kroner og omvendt.

Projekter i anden valuta
Budgettér projekter i kundens valuta og vælg selv, 
hvilken valuta TimeLog Projects rapporter skal vises i.

Valutafunktion

Under Systemadministration > Timepriser 
kan I med et enkelt klik aktivere flere 
valutaer, hvis I fakturerer kunderne i mere 
end én valuta eller hvis I prissætter ydel-
serne forskelligt i forskellige regioner eller 
brancher. 

Har I kontorer eller selskaber i andre lande, 
kan I med TimeLog Project Enterprise 
versionen oprette seperate prislister med 
forskellige timepriser for hver ydelse, speci-
fikt tilpasset hvert enkelt land eller afdeling.

I projektets indstillinger kan I vælge den valuta, som 
projektet skal afregnes i. Det er også muligt at fastsætte 
omregningskursen mellem projektvalutaen og rappor-
teringsvalutaen. Er projektet sat til euro (EUR), så vil det 
være EUR-prislisten, som anvendes, når der skal vælges 
timepriser i ressourcegruppen og på allokeringerne.

 

Opret en prisgruppe for hver valutaregion, 
som virksomheden sælger til, fx SEK

Opret en prisliste for hvert af de lande I har 
kontorer, fx Sverige.
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Opret særlige prislister til de forskellige afdelinger

Har I forretningsenheder, der udbyder flere forskellige ydel-
ser, slipper I nu for at skulle dele en fælles prisliste af time-
priser. Nu kan der nemlig oprettes en standardprisliste for 
hver forretningsenhed. Et nyt projekt vil herefter automatisk 
blive tildelt standardprislisten for den afdeling, der afvikler 
projektet, fx et datterselskab eller kontor i udlandet.

Kør afdelinger i andre valutaer

For virksomheder med kontorer i flere lande, er det nu mu-
ligt at oprette en standardprisliste til hvert kontor. Når en 
medarbejder i Danmark opretter et projekt, vil TimeLog Pro-
ject automatisk anvende den prisliste, som er det pågælden-
de kontors prisliste. Dermed er der ikke længere behov for 
besværlige omregninger og I undgår de alenlange prislister.

Det er fortsat muligt at låne ressourcer af hinanden, selvom 
prislisten for projektet afviger fra medarbejderens standard-
prisliste. Her kan projektlederen selv vælge, hvilken time-
pris, der skal anvendes, da TimeLog Project ikke automatisk 
foreslår den.

Stærk rapportering til forskellige behov

Med TimeLog Business og Enterprise version kan I frit vælge, 
hvilken valuta jeres rapporter skal vises i. Dette er veleg-
net for virksomheder med udenlandske datterselskaber, 
fordi det bliver muligt at analysere projektperformance i 
den enkelte forretningsenhed uden at skulle omregne fra 
standardvalutaen på hovedkontoret. Under valutaindstil-
lingerne markeres de valutaer, der ønskes gjort tilgængelige 
i rapporterne. 

Flere enheder = flere prislister
Har I kontorer i flere lande eller bare flere 
forretningsenheder, kan I oprette en prisliste for hvert 
kontor eller enhed - det gør valg af timepriser langt lettere.

Valutafunktion

Timepriser i systemadministrationen er helt ny, så det nu er muligt at håndtere flere valutaer og juridiske enheder (fx 
datterselskaber og kontorer i udlandet). Prisgrupper er et nyt koncept, hvor alle timepriser er tilgængelige – men kun 
i én valuta. Man kan have flere prisgrupper i samme valuta fx ”Tyskland (EUR)” og ”Benelux (EUR)”.

I kan oprette kundeprislister for den enkelte 
kunde i kundens valuta. En kundeprisliste 
indeholder som udgangspunkt de samme 
timepriser, som findes på den overordnede 
standardprisliste. Det er muligt at tilpasse 
kundeprislisten ved at tilføje yderligere 
timepriser eller skjule timepriser, som ikke 
anvendes på kunden. 

Når et projekt anvender en kundeprisliste, 
vil TimeLog Project automatisk vælge time-
priser fra denne liste, når medarbejderen 
allokeres på projektet.

Prisliste vs. prisgruppe
Hvad er forskellen?

En prisliste består af et sæt ydelser (fx pro-
grammering, projektledelse, rejsetid) samt 
min. én prisgruppe. En prisgruppe knytter 
sig til en valuta og indeholder en timepris 
for hver af prislistens ydelser i denne valuta. 
I både TimeLog Business og Enterprise 
Edition kan I oprette flere prisgrupper på 
en prisliste, typisk en per valuta, som man 
har timepriser i. Man kan godt oprette flere 
prisgrupper i samme valuta, eksempelvis 
hvis man har forskellige timepriser i Holland 
og Belgien, som begge afregnes i euro 
(EUR).
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Hvor kan valutafunktionen bruges?
Udgave CRM (udvidelse til TLP) Projektledelse Fakturering Rapportering Systemadministration

Team Kundens standardvaluta er 
sat til systemvaluta.

Opportunities kan kun 
oprettes i systemvaluta.

Projekter kan kun køre i 
systemvaluta.

Fakturering af kunder i 
systemvaluta.

Rapporter er kun tilgænge-
lige i systemvaluta.

Timepriser kan kun oprettes i 
systemvaluta.

Kundetimepriser kan over-
skrive standardtimepriser eller 
oprettes som kundespecifikke 
timepriser.

Business

Alt i Team PLUS...

Kundens standardvaluta 
kan vælges frit.

Opportunities oprettes de-
fault efter kundens valuta.

Pipelinen kan vises i oppor-
tunity valuta eller system-
valuta.

Prisgruppe på projektet sty-
rer valutaen, som projektet 
afvikles i.

Budgetter, betalingsplan og 
timeregistrering foretages i 
projektets valuta.

Fakturering i projektets 
valuta. Det er ikke muligt at 
fakturere projekter i forskel-
lige valutaer.

Der sker ingen konvertering 
af timepris eller rater i for-
bindelse med fakturering, 
da det er sat i den fakture-
rede valuta fra begyndelsen.

Mulighed for at vise tal i 
projektvaluta, fakturerings-
valuta eller i systemvaluta.

Mulighed for at oprette 
timepriser i fremmed valuta til 
brug i projekterne.

Kundetimepriser kan også 
oprettes i fremmed valuta.

Enterprise

Alt i Business PLUS...

Pipelinen kan vises i de 
valutaer, der er sat op i 
systemadministrationen.

Mulighed for at køre projek-
ter efter en anden prisliste. 
Dvs. forskellige projekter 
kan benytte forskellige sæt 
af ydelser.

Rapporter kan vise tal i 
de valutaer, der er valgt i 
system administrationen.

Vælg valutaer, som skal være 
tilgængelige for konvertering 
af tal i rapporter.

Oprettelse af seperate pris-
lister med forskellige ydelser.

Forretningsenheder kan have 
forskellige prislister og prisli-
sten styrer dennes standard-
valuta. Afdelingens medarbej-
dere har standardtimepris fra 
afdelingens prisliste.

Valutafunktion
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Registrer tid på farten - nu også på Android

Fra sommeren 2012 kunne også Android-brugere registrere 
tid på telefonen. I den nye app startes tiden først – og her-
efter vælges projektet, der skal registreres tid på. TimeLog 
Tracker for Android kan anskaffes via Google Play og er,  
ligesom app’en til iPhone, gratis.

Brugerdefineret kommentarfelt 

Har I brug for at registrere mere end blot timer og tilføje den 
almindelige, tilhørende kommentar, kan det brugerdefine-
rede kommentarfelt indeholde fx sagsnumre fra eksterne 
systemer, et produktnummer eller et antal.

Dette betyder, at I kan sortere tidsregistreringerne ud fra 
kommentarfeltet – og ved fakturering kan samle flere tids-
registreringer med fx samme sagsnummer. I sidste ende 
sparer I således tid på både administration og bogholderi.

Omkontering af tid og opsplitning af registreringer

Det er muligt at splitte en tidsregistrering op og fordele 
den på to medarbejdere eller to opgaver frem for kun en 
enkelt. Funktionen findes i rapporten Omkontering af tid i 
projektadministrationen. 

I rapporten kan medarbejdernes tidsregistreringer flyttes til 
andre projekter og faser. Funktionen er især anvendelig på 
større projekter med mange faser og medarbejdere, og den 
gør det fleksibelt for projektlederne, hvis en registrering fx 
skal deles i både fakturerbar og ikke-fakturerbar tid.

Split, flyt og kommentér tid
Det forgangne år har budt på flere forbedringer til TimeLog 
Projects tidsregistreringsmuligheder, herunder en ny app 
og et brugerdefineret kommentarfelt.

Tidsregistrering

For hver tidsregistrering kan I nu 
vælge både projekt og den tilhørende 
- korrekte - fase.

Når de rigtige faser og de rigtige 
projekter er valgt, kan antallet af 
timer fordeles påny – hvorefter der 
klikkes på OK, og tidsregistreringen er 
nu delt op.

I rapporten Omkontering af tid 
under Projektadministrationen ses 
hver medarbejders tidsforbrug på de 
forskellige projekter og faser. Hver 
tidsregistrering kan nu splittes op i 
to forskellige registreringer på enten 
samme fase eller flyttes til helt nye 
projekter.

TimeLog Tracker for Android blev frigivet 
i sommeren 2012. Denne app virker både 
online og offline, og princippet er, at tid-
tagningen sættes i gang først og hvorefter 
informationer om kunden, projekt, kom-
mentar etc. udfyldes.
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Integration til økonomisystemer

I TimeLog Project 5.5 introducerede vi en ny integration til 
økonomisystemet e-conomic, hvor fakturadata flyder di-
rekte over i e-conomic og kun skal vedligeholdes ét sted 

– nemlig TimeLog Project. 

Med integrationen flyder følgende oplysninger fra TimeLog 
Project til e-conomic:

– Automatisk overførsel og opdatering af kunder og kon-
taktpersoner.

– Automatisk overførsel af medarbejdere.
– Synkronisering af varenumre.
– Automatisk overførsel af fakturaer.
– Afstemning af fakturaer mellem de to systemer.

Integrationen opsættes manuelt inde fra Systemadmini-
strationen, og du skal have dit aftalenummer, bruger-ID og 
adgangskode fra e-conomic klar, før opsætningen startes.

Skal kun sættes op én gang

Fælles for vores integrationer er, at det kun er nødvendigt 
at udføre opsætningen én gang, hvorefter overførslen af 
data flyder let og smertefrit. Integrationen mellem Time-
Log Project og e-conomic er i sammenligning med andre 
systemer enkel at sætte op, og det kan gøres uden hjælp 
fra konsulenter.

Under Systemadministration sættes forbindelsen op via 
Dine e-conomic login-oplysninger. Herefter kan proces-
sen med at overføre og synkronisere kunde- og fakturaop-
lysninger gå i gang, og kort tid efter er I klar til at udnytte 
integrationens fordele.

Integration til e-conomic
Vi ønsker, at vores kunder kan gøre brug af de bedste 
it-systemer på markedet og samtidig integrere 
dem, som var det ét sammenhængende system.

Integration

Integrationen til e-conomic sættes op fra 
Systemadministration > Standardinte-
grationer.

Kom godt i gang
Vejledning til e-conomic

På www.timelog.dk findes opsætnings-
vejledning til e-conomic under Support > 
Whitepapers.

Når integrationen mellem TimeLog Project og e-
conomic er sat op, vil data om medarbejdere, kunder 
og kontaktpersoner automatisk blive overført og 
opdateret. Varenumre hentes fra e-conomic.

Overfør fakturaer fra TimeLog Project som faktura-
grundlag i e-conomic. Her kan fakturaen bogføres 
og sendes, eller man kan lægge flere varelinjer på 
fakturaen, inden den bogføres. 

Medarbejdere

Kunder

Kontaktpersoner

Varenumre

Fakturagrundlag

Tid Udgifter Kunder

$

TimeLog Project e-conomic

$Faktura
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Nye muligheder skaber nye krav

Med forårets release af integrationen til e-conomic fik Time-
Log sin første standardintegration til et økonomisystem. Er-
faringerne herfra er brugt til at opgradere TimeLog Projects 
fakturamodul for at sikre, at data kan leveres problemfrit til 
alle økonomisystemer.

Afrunding af beløb på fakturalinjer

De fleste økonomisystemer beregner beløb som en afrundet 
sum af enheder × sats. Denne regel overholdes i TimeLog Pro-
ject uden at låse muligheden for at ændre direkte i beløbet. 
 
Redigering af fakturalinjer

En fakturalinjes underliggende poster foldes nu ud lige un-
der fakturalinjen, så det er muligt at justere posterne uden 
at åbne et nyt vindue.

Vælg selv din enhed på fakturalinjen 

Det er nu muligt for den enkelte at vælge hvilken enhed, 
der skal vises. Det er frit for brugeren at vælge at ændre fra 
kilometer til timer – eller andet.

Ønsker man blot at have en fakturalinje med et beløb væl-
ges enheden ”–”, hvorved linjen optræder uden antal og 
sats på fakturaprintet. Fakturalinjens underliggende poster 
bevarer deres angivelse af enheder og sats og kan derved 
fortsat vedlægges som specifikation til fakturaen.

Fleksibel fakturering
Førhen skulle fakturabeløbet afrundes manuelt. Denne 
funktion har vi været nødt til at ændre for at tilpasse os 
de nye integrationsmuligheder i økonomisystemerne.

Integration

Ved at klikke på ikonet, som ligner en lommeregner, åbnes en pop-up, hvor det er muligt at fjerne afrundingsfejl, der 
opstår, når der skal udregnes en sum ud fra antal × sats.

Det er nu muligt at folde fakturalinjer ud for at redigere underliggende poster i stedet for at åbne dem i et nyt vindue. 
Det gør det mere overskueligt at rette i grundlaget og at se, hvad der kommer på en fakturaspecifikation.

Det er frit at vælge, hvilken enhed der skal 
bruges med registreringen på fakturalin-
jen. Hvis man vælger ”–”, så skjules antal, 
enhed og sats på fakturaen.
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Udnyt ressourcerne bedre

Bedre udnyttelse af ressourcerne er fremtidens udfordring 
for mange virksomheder. Hvis I er vant til at bruge Microsoft 
Project, kan I nu udnytte de særlige projektplanlægnings-
værktøjer og bagefter overføre projektplanerne til TimeLog 
Project, hvor tidsregistreringer og den egentlige projekt-
styring foregår. Med andre ord kan I udnytte det bedste fra 
begge verdener på samme tid.

Effektiv planlægning og nem opsætning

Med den stærke, grafiske brugergrænseflade til projektplan-
lægningen kan I opsætte en solid projektplan i Microsoft 
Project, finde projektets kritiske vej og nedbryde opgaver, 
som I plejer.

Efter at have importeret projektplanen i TimeLog Project, 
har I overblik over fremdrift og projektøkonomi. I TimeLog 
Project vælges en kunde og et projektnavn, og så er pro-
jektet klar til at køre.

Ingen programmering nødvendig

Det er let at overføre en projektplan fra Microsoft Project til 
TimeLog Project. Kør en makro i Microsoft Project, der dan-
ner en XML-fil med projektet. Når XML-filen er importeret 
i TimeLog Project, kan der registreres tid med det samme, 
da det er muligt at inkludere ressourcesplanlægningen fra 
Microsoft Project.

Alle efterfølgende ændringer i projektplanen foregår her-
efter i TimeLog Project, og det samme gælder projektets 
fakturering.

Integration til Microsoft Project
Med integrationen til Microsoft Project udnyttes tiden 
bedst muligt, uden at gå på kompromis med allerede 
etablerede arbejdsprocesser i TimeLog Project.

Integration

Find integrationen til Microsoft Project un-
der Projektadministration > Integration i 
TimeLog Projects hovedmenu.

Når I har genereret en XML-fil i Microsoft Project, 
vælges kunde, afdeling, afregningstype etc., hvorefter 
der klikkes Fortsæt. Når projektplanen er importeret, vil 
projektet folde sig ud med projektfaserne fra Microsoft 
Project og eventuelle ressourceallokeringer. Herefter er 
det muligt at springe direkte til ressourceallokeringen i 
TimeLog Project.

Kom godt i gang
Aktivér import fra Microsoft Project

I Systemadministration > Generelle ind-
stillinger > Tilvalgsmoduler kan Import fra 
MS Project markeres. Klik på Opdater for at 
gemme ændringen.
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Dokumentation lige ved hånden

Det er nu muligt at se en samlet oversigt over de doku-
menter, der findes i jeres SharePoint-løsning direkte via 
kundekortet eller det enkelte projekt. Dermed er relevante 
dokumenter lige ved hånden, når der er brug for dem, og 
sælgere og projektledere kan skabe sig et overblik, inden 
vigtige beslutninger træffes.

Styrk overblik og videndeling

Bedre arbejdsgange er resultatet, når den rigtige dokumen-
tation er lige ved hånden. Tilbud, kontrakter og kravspeci-
fikationer for hver kunde knyttes til projekter eller kunder i 
TimeLog Project og tjener til at give det fulde overblik over 
alle processer fra start til slut. 

Af dokumentoversigten i TimeLog Project vil det fremgå, 
hvem der senest har ændret i dokumenterne – og hvor-
når. Dokumenterne åbnes med ét klik på linket i TimeLog 
Project. Er der ikke allerede en mappe i SharePoint, kan du 
oprette fx en projektmappe på den rigtige kunde baseret 
på kundenummeret i TimeLog Project, så der er samling på 
dokumenterne. 

Optimeret til Microsoft Office 365

Uanset om I har købt SharePoint Online 2010 med eller uden 
Microsoft Office 365, vil integrationen til TimeLog Project 
fungere uden at behøve tilpasning, da TimeLog Project ge-
nererer en kode, der gør det muligt for de to systemer at 
kommunikere. Efter opsætningen vil SharePoint automatisk 
søge efter dokumenter, når en ny kunde oprettes i TimeLog 
Project.

Online videndeling
Microsoft SharePoint Online 2010 er et stærkt 
værktøj, hvor dokumenthåndtering, kunde- og 
projektstyring bindes sammen i én stor, online sløjfe.

Integration

I behøver  blot en internet-adresse og et 
login for at oprette en forbindelse til jeres 
SharePoint-løsning.

Kom godt i gang
Opsætning af SharePoint integration

SharePoint integrationen slås til under 
Systemadministration > Integration og 
API > Standardintegrationer. 

Vi anbefaler desuden at aktivere og 
konfigurere automatiske nummerserier 
for kunder og projekter, da dette giver det 
bedste overblik i længden.

Når forbindelsen til SharePoint er skabt i systemadmini-
strationen, vil de tilknyttede dokumenter fra SharePoint 
kunne tilgås på både kunde- og projektniveau. 

Dokumenterne kan åbnes direkte fra TimeLog 
Project, eller man kan via stien i TimeLog Project åbne 
SharePoint-biblioteket og se dokumenterne her.

Samme dokumentmappe set i SharePoint.

Når forbindelsen er etableret og integratio-
nen er aktiveret, så vil dokumenterne blive 
tilgængelige på projekter og under kunder 
og kontaktpersoner.
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Online adgang til historikken i supportsager

Spar den lange 1:1 e-mail-korrespondence og undgå, at vig-
tig viden forsvinder i indbakkerne. Når kunderne indrappor-
terer supportsager via TimeLog Extranet, spares der nemlig 
både tid og ressourcer på at holde styr på flere udgaver af 
e-mails, fordi begge parter altid kan logge ind på TimeLogs 
Extranet og se historikken på hver (support)sag.

Skær overflødige e-mails væk

Processen muliggør ikke kun videndeling for medarbej-
derne – det formindsker også antallet af e-mails sendt 
mellem parterne. I hver journalpost kan I vælge, om re-
sponsen skal kunne ses af kunden gennem TimeLog  
Extranet eller ej – og kan på den måde differentiere mellem 
interne og eksterne notater på supportsagerne.

Tre nye notifikationer

Under Generelle indstillinger > Notifikationer i TimeLog 
Projects systemadministration, har vi tilføjet tre forskellige 
notifikationsmuligheder til de nye funktioner i Help Desk 3.0:

– Notifikation til supportsagens kontaktperson (hos kun-
den), når en publiceret journalpost er tilføjet sagen.

– Notifikation til supportsagens ejer (i TimeLog Project), når 
kunden tilføjer en journalpost på supportsagen via Time-
Log Extranet.

– Notifikation til supportsagens ejer (i TimeLog Project), 
når kunden tilføjer en fil på en supportsag via TimeLog  
Extranet.

Support som videndeling
Lad TimeLog Extranet være omdrejningspunktet for 
kommunikation med kunden om supportsager. Det 
skaber klare processer og fjerner overflødige e-mails.

TimeLog Help Desk

Ved at markere en enkelt checkboks bliver det muligt 
at oprette journalposter og publicere dem via TimeLog 
Extranet.

I kan sætte en skæringsdato, så kun nye supportsager 
deles med kunden.

Med checkboksen Publicér journalpost til kunden 
kan I vælge, om en journalpost skal deles med kunden. 
Ofte vil det være tilstrækkeligt at dele poster, hvor der 

udbedes yderligere informationer eller tilbydes en 
forklaring eller løsning på problemet.

Én af de tre nye notifikationer. Teksten kan 
rettes til efter behov, og der kan indsættes 
variabler for fx supportsagens nummer og 
overskrift.
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Tilknyt supportsager til projekter

På hver supportsag kan I vælge, hvilket projekt og hvilken 
fase sagen er tilknyttet. Dette vil herefter være synligt i Ti-
meLog Help Desk – og i TimeLog Extranet. Det betyder, at 
kunderne nu også kan se supportsager, der er tilknyttet 
deres projekter, og derved opnås et større overblik end en 
række support e-mails giver. 

Tilknyt support til projektfaser

Kunderne vil igennem supportsagerne i TimeLog Extranet 
ligeledes kunne se, hvilke projekter de er tilknyttet. I Help 
Desk-interfacet er der nu tilføjet to valglister, hvor projek-
tets navn og faser kan tilknyttes supportsagen, og dermed 
kan man også nemmere filtrere supportsagerne efter både 
projektfaser og projektnavn.

Kan supportsagen faktureres – helt eller delvist?

Udover disse nye funktioner har vi tilføjet muligheden for 
at vælge på både supportsags- og journalpost niveau, om 
tiden på supportsagen skal være fakturérbar eller ej.

Dermed giver det med det samme indsigt i fakturerings-
potentialet på sagen, og kan være en god hjælp, når sup-
portsagerne skal prioriteres. 

Gem og luk sagen fra sidste journalpost

Som et ekstra plus, har vi gjort det nemt ved afsendelse af 
svar at markere, hvorvidt sagen samtidig skal afsluttes. Dette 
sparer både tid og klik, når man ved sidste afsendelse også 
kan lukke supportsagen med det samme. 

Knyt supportsager til projekter
Solid dokumentation er nødvendig i både projekter og 
supportfunktionen. Derfor er det i TimeLog Project nu 
muligt at knytte supportsager direkte til projekter.

TimeLog Help Desk

Gem og luk sag bruges, når det sidste svar 
skrives og sparer klik i den lange ende.

Hvis der er oprettet adgang til TimeLog Ex-
tranet, kan kunden se og senere genfinde 
svaret på sagerne der.

I panelet Projekttilknytning kan man nu vælge hvilket 
projekt og fase, som supportsagen skal tilknyttes.

Det er bl.a. praktisk, når der skal faktureres for support 
på et projekt.

Hele supportsagen kan markeres som fakturerbar  ...og enkelte journalposter kan gøres fakturerbare.

Kom godt i gang
Tilknytning af supportsager til projekter

Marker Supportsager kan tilknyttes 
projekter under Systemadministration > 
TimeLog Help Desk > Opsætning og klik 
gem. (Se øverste screenshot s. 13)

Opsætning af fakturering på support

Marker Vis fakturérbar på supportsager og 
journalposter under Systemadministra-
tion > TimeLog Help Desk > Opsætning 
og klik gem.

Vi anbefaler at gennemse de øvrige opsæt-
ningsmuligheder for fakturering af support 
ved samme lejlighed.

I TimeLog Extranet kan kunden se supportsagen, og hvilket projekt den tilhører.
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Ny opgavehåndtering

Opgavelisten viser nu tidspunktet for, hvornår opgaven skal 
løses. Samtidig har vi flyttet rundt på tabelrækkefølgen, så 
sammenhængen mellem de enkelte kolonner er mere logisk.

Knyt opgaver til kunder og sæt en deadline

Det er nu muligt at oprette en ny opgave uden at have en 
kontaktperson, så opgaven blot er tilknyttet en kunde.

Ved opfølgning på opgaver, kan man nu også sætte et tids-
punkt for opgavens udførelse. Opgaven bliver herefter syn-
lig i hovedmenuen i TimeLog Project.  

Forbedret overblik

Kundekortet er også blevet kortere, fordi panelet Grupper 
som udgangspunkt er foldet sammen. Dette giver bedre 
overblik og hurtigere adgang til at skrive kommentarer og 
hele tiden have det fulde overblik over kunden. Ændringen 
gælder både med og uden udvidelsen TimeLog CRM.

Ændringer i pipeline og projekter

I pipelinen er der kommet en ekstra – og femte – type grup-
pering, nemlig Opportunity type. Dette giver et endnu 
stærkere overblik over fremtidens pipeline, og kan fungere 
som en ledetråd, når I skal prioritere og planlægge salgs-
arbejdet.

På projekterne er der nu et link til selve kundekortet – der-
ved slipper I for at søge kunden frem manuelt først.

Bedre kundeoverblik
Større brugervenlighed og forbedret kunde- 
og opgavestyring. Det sidste år har budt på 
mange nye funktioner i TimeLog CRM.

TimeLog CRM

Panelet Grupper er som udgangspunkt 
foldet sammen for at skabe mere plads til 
de andre paneler på siden.

Filer-panelet er en del af integrationen 
med Microsoft SharePoint.

For hver opgave er det nu muligt at se klokkeslættet for 
opgavens udførsel. 

Læg også mærke til, at rækkefølgen af tabellens kolon-
ner er ændret, så sammenhængen er mere oplagt.

Opportunity type redigeres under Systemadministra-
tion > TimeLog CRM > Opportunity type og er en af 
fem grupperingsmuligheder i pipelineoversigten.



TIMELOG PROJECT 5.7
NYHEDER OG FORBEDRINGER

16

Udlæg med forskellige momssatser

Det er blevet muligt at vælge, om udlæg på projekter skal 
gøre brug af én standard momssats eller differentierede 
momssatser alt efter, hvilken type udlæg der er tale om. 
Som udgangspunkt er systemets standardmomssats valgt. 
Dette kan imidlertid rettes i systemadministrationen under 
Udgifter › Udgiftstyper, hvor I kan oprette specifikke udgift-
styper - fx til taxi eller hotelophold i udlandet.

Projektkoordinatorer kan oprette og redigere i andre med-
arbejderes udgiftsregistreringer. Udlæggene kan herefter 
faktureres sammen med de øvrige ydelser som sædvanligt.

Importer landespecifik feriekalender

Nu er det muligt at importere en standard feriekalender for 
landene Danmark, Norge, Sverige, Holland og Belgien for 
årene frem til og med 2017.

Feriekalenderen indeholder alle nationale ferie- og mærke-
dage og kan redigeres efter behov. Det er fx ikke alle virk-
somheder, der holder lukket 1. maj og i den nye feriekalender 
kan I selv redigere i datoerne samt tilføje nye, specielle dage.

Bedre sorteringsfunktion i debitorlisten

I debitorlisten er alle kunder, der har faktureringspotentiale 
eller fakturaer, der ikke er afstemt som standard listet. Dette 
kan blive et problem, hvis I ønsker at se debitorlisten for en 
længere periode uden en startdato. I så fald vil resultatet 
bestå af alle kunder, der nogensinde er blevet faktureret. 
Derfor er der nu tilføjet muligheden for kun at se de poten-
tielle kunder, der står til at kunne faktureres.

Endnu flere forbedringer
Bedre mulighed for at administrere udlæg 
og en landespecifik feriekalender kan spare 
jer for mange administrative rutiner.

Diverse forbedringer

Under Systemadministration > Normtid 
og helligdage > Helligdagskalendere kan 
der vælges kalender, hvorefter specifikke 
datoer kan redigeres efter eget valg i 
oversigten.

Under Systemadministration › Udgifter › Udgiftstyper indtastes den nye momssats, og hvilken type udgift det 
drejer sig om - fx udenlandske serviceydelser eller varer.

I den nye sorteringsfunktion i Debitorliste - Faktura er der nu bedre overblik over ufakturerede debitorer.


