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Lær: Hvordan du tidsregistrerer ved hjælp af TimeLog Tracker for Android. 

Før du kan benytte TimeLog Tracker for Android, skal TimeLog Tracker være akti-

veret i TimeLog Projects Systemadministration.  

TimeLog Tracker for Android-applikationen kan køre både online og offline. Regi-

streringer, som du foretager offline, synkroniseres automatisk med TimeLog Pro-

ject, næste gang telefonen er online. Brugervejledning �A15 beskriver, hvordan 

trackeren installeres på din telefon. 

Bemærk, at TimeLog Tracker for Android kun findes i en engelsksproget udgave. 

 

Start en tidsregistrering 

Før du starter en tidsregistrering kan det være hensigtsmæssigt først at vælge 

hvilken kunde, hvilket projekt og hvilken fase, tidsregistreringen skal tilhøre. 

− Første gang TimeLog Tracker for Android åbnes på en given dag, skal du 

trykke på . Herefter dukker skærmen Timer op, hvorfra tidsregistre-

ringen kan startes. 

− Når du senere samme dag, åbner applikationen igen, springes skærmen med 

Start new over, og du kommer direkte til en liste over de registreringer, som 

du har arbejdet på denne dag. 

Figur 1: Tryk på Specify project 

− Tryk på Specify project � for at vælge det ønskede projekt.  

Figur 2: Vælg kunde, Figur 3: Vælg projekt, Figur 4: Valg fase 

− Vælg kunde �, projekt � og fase � på de efterfølgende skærme. Hvorvidt 

der kan vælges kunde, afhænger dog af din opsætning af trackeren (Set-

tings). Opsætning af trackeren er beskrevet i brugervejledning �A15.  

Hvis kunder er fravalgt i opsætningen, springes kundevalg over. 

Figur 1: Tryk på Specify project  Figur 2: Vælg kunde 

   

Figur 3: Vælg projekt  Figur 4. Vælg fase 

   

Adgang for: TimeLog Project-brugere med Android-telefoner. 
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Figur 5: Start tidsregistrering 

− Uanset om du har valgt kunde, projekt og fase, eller om skærmen Timer inde-

holder tidsregistrering uden projektvalg, ses en sort firkant � til venstre for 
det grønne ur i toppen, inden tidsregistreringen startes. 

− Start tidsregistreringen ved at trykke på det grønne ur �.  

− Under det grønne ur vises kundenavn, projekt og fase �, hvis dette er blevet 

valgt tidligere. 

− Tryk på Add comment � nederst på skærmen eller � for at skrive en 

kommentar til tidsregistreringen. 

− Tryk på det grønne ur � igen for at stoppe tidsregistreringen midlertidigt. 

− Tryk på  � i toppen af skærmen for at vende tilbage til listen over tidsre-

gistreringer på skærmen Registrat…. (”Registrations”). 

Synkronisér en tidsregistrering med TimeLog Project 

Figur 6: Tidsregistreringer 

− Tryk på  � i toppen af skærmen Registrat…. for at synkronisere dine tids-

registreringer med TimeLog Project. 

Tidsregistreringer uden valg af kunde, projekt og fase 

En hurtig genvej til en tidsregistrering kan være i første omgang at springe valg af 

kunde, projekt og fase over. 

− Tryk på det lille runde ur i toppen af skærmen �.  Det bringer dig til en ”tom” 

tidsregistrering. 

− Start tidsregistreringen ved at trykke på det grønne ur �.  

− Husk på et senere tidspunkt at tilknytte kunde, projekt og fase som beskrevet 

under ”Redigér eller genoptag tidsregistreringer” på næste side. Ellers kan 

tidsregistreringen ikke synkroniseres med TimeLog Project. 

 

Figur 5: Start tidsregistrering  Figur 6: Tidsregistreringer 

   

 

 

  

Tip: Et mindre-end-tegn (”<”) til venstre i toppen af skærmen betyder, at 

det er muligt at gå tilbage til forrige skærm. 

Info til symbolerne ved siden af uret og i listerne: 

− � (Sort firkant): Tidsregistreringen er ikke påbegyndt, eller den er 
stoppet, og den er ikke synkroniseret med TimeLog Project. 

− � (Rød prik): Tidsregistreringen er i gang. Kolonnet blinker. 
− � (Grøn firkant): Tidsregistreringen er synkroniseret med TimeLog 

Project, og den er ikke i gang. Den kan genstartes og redigeres.  

− �(Hængelås): Perioden, hvori registreringen er foretaget er låst for 
redigering. 

−  (Note): En kommentar er knyttet til tidsregistreringen (kun i lister). 
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Redigér eller genoptag tidsregistreringer 

Du kan redigere eller genoptage tidsregistreringer, hvis du eksempelvis vil gen-

starte en stoppet tidsregistrering, eller hvis du vil flytte en tidsregistrering til et 

andet projekt, så længe ugen ikke er låst i TimeLog Project. 

Figur 7: Tidsregistreringer 

− Benyt Older og Newer � nederst på skærmen Registrat… til at bladre til andre 

dage. Den samlede registrerede tid for en given dag � vises mellem Older og 

Newer. 

− Tryk på den tidsregistrering �, der skal redigeres eller genoptages for at 

åbne registreringens projektinformationer. 

Figur 8: Projektinformationer 

− Skærmen Timer indeholder dato �, uret med den registrerede tid �, samt 

kundenavn, projekt, fase og evt. kommentar �.  

− Tryk på det grønne ur � for at genoptage en tidligere tidsregistrering. 

− Redigér tiden ved at foretage et langt tryk på uret � hvorefter et lille ”rulle-

ur” (figur 9) dukker op. Ret tiden ved at rulle tallene, trykke på tallene, eller 

benytte knapperne på selve uret. Urets nøjagtige funktionalitet og udseende 

afhænger af Android-telefonen. 

− Redigér datoen ved at foretage et langt tryk på datoen �, hvis du ønsker at 

flytte tidsregistreringen til en anden dato. Brug samme metode som ved re-

digering af tiden. 

Flyt en tidsregistrering 

− Tryk på nuværende kundenavn, projekt eller fase � (figur 8), hvis tidsregi-
streringen skal flyttes til en anden kunde, et andet projekt eller en anden fase.  

Figur 10: Vælg nyt projekt 

− Vælg herefter ny kunde, fase eller nyt projekt � (figuren viser en liste med 

projekter). 

− Tryk på  � (figur 8) for at vende tilbage til listen over tidsregistreringer. 

Figur 7: Tidsregistreringer  Figur 8: Projektinformationer 

   
Figur 9: Rulle-ur   Figur 10: Vælg nyt projekt 
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Slet en tidsregistrering 

Figur 11: Slet en tidsregistrering 

− Tryk på skraldespanden � fra skærmen Timer hvis tidsregisteringen skal 

slettes. Hvis ugen er lukket, kan registreringen ikke slettes. 

Figur 12: Bekræft sletning 

− Bekræft, at tidsregistreringen skal slettes ved at trykke på Yes på den lille 

skærm, der popper op. 

Søgefunktion i TimeLog Tracker for Android 

Trackeren har indbyttet en lille søgefunktion, hvor du kan søge efter kunder, pro-

jekter og faser. Søgning er kun mulig blandt kunder, projekter og faser, som du er 

allokeret til. 

Figur 13: Start en søgning 

− Start en søgning ved at trykke på forstørrelsesglasset � i toppen af skærmen 

Customers, Projects eller Tasks. 

Figur 14: Indtast søgeord 

− Indtast begyndelsen af navnet på den kunde, fase eller det projekt, du vil 

finde �. Fortryd handlingen ved at trykke på krydset �. 

− Du kan kun søge på faser, som tilhører det valgte projekt, eller projekter, som 

tilhører den valgte kunde. Det betyder, at du eksempelvis ikke kan søge på 

faser, som tilhører et andet projekt, end det projekt, som de faser du ser på 

skærmen, tilhører. 

− Efterhånden, som du skriver, vil indholdet i listen blive tilpasset din søgning, 

hvilket betyder at jo mere, du skriver, desto mindre vises i listen. 

 

 

Figur 11: Slet en tidsregistrering  Figur 12: Bekræft sletning 

   

 

Figur 13: Start en søgning  Figur 14: Indtast søgeord 

   

 Vær opmærksom på: Det er kun muligt at søge på begyndelsen af et 

navn og ikke dele af navnet inde i navnet. Med andre ord, hvis du vil søge 

på TimeLog, vil der kun være et søgeresultat, hvis du skriver T, Ti, Tim osv., 

men ikke hvis du skriver iml. 
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