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Lær: Hvordan tidsregistreringen konfigureres til at opfylde virksomhedens behov.  

Tidsregistrering i TimeLog Project har mange elementer der kan aktiveres.  

Opsætning af tidsregistrering 
Figur 1: Systemadministration -> Opsætning af tidsregistrering 

− Under Vælg tidsregistreringsinterface  vælges om medarbejderne skal regi-
strere tid med Ugeseddel eller Timeseddel eller være Brugerdefineret.  
Se brugervejledning A 1, A 2 eller A 12 

− Under Vælg tidsregistreringsinterface til eksterne brugere  vælges hvorvidt 
eksterne brugere skal registrere tid med Ugeseddel eller Timeseddel. 

− Under Hvilke projekter kan medarbejderne registrere tid på  vælges om med-
arbejdere kun skal kunne registrere tid på allokerede projekter eller have mu-
ligheden for at registrere på alle aktive projekter. 

− Under TimeLog Tracker  aktiveres TimeLog Tracker, hvis det skal være muligt 
at installere og registrere tid med TimeLog Tracker.  
Se brugervejledning A 4 og A 5 
Denne aktivering åbner også for benyttelse af TimeLog Tracker for iPhone. 
Se brugervejledning A 14 

− Under Mobiltelefon  aktiveres mulighed for tidsregistrering i TimeLog Project 
via mobiltelefon eller PDA. Se brugervejledning A 11 

− Under Tidsformater  vælges, hvilken tidsangivelse der skal benyttes ved 
tidsregistrering. I valglisten vælges antal decimaler.  
Se brugervejledning F 7 angående TimeLog Project tidsformater. 

− Hvis medarbejderne skal kunne kopiere forrige uges tidsregistreringer, marke-
res afkrydsningsfeltet Regler:  under Opsætning af ugeseddel. 

− Under Regler/advarsler  er det muligt at aktivere en række regler for lukning 
af ugesedler. 
Default er Ingen regler/advarsler. 

 

Fortsætter på næste side 

Figur 1: Systemadministration -> Opsætning af tidsregistrering 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Tip: Klik på den gule trekant  for at åbne/lukke for de underliggende op-
sætningsmuligheder.

 Adgang for: Systemadministrator  
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Figur 2: Hovedmenu -> Systemadministration -> Opsætning af tidsregistrering 

− Under Visningsmuligheder i ugeseddel , markeres de Visningsmuligheder: der 
skal medtages i medarbejdernes ugeseddel. 

− Under Kolonner i ugesedddel  markeres de Kolonner: der skal vises i ugesed-
len. I valgliste Sortering i ugeseddel: vælges, hvordan projekterne skal sorteres i 
ugesedlen. 
I tekstfeltet Linjer i kommentarfelt: angives det antal linjer kommentarfeltet skal 
indeholde. 
Ved markering af Link: vil ugesedlen indeholde et link til rejseudgifter og ind-
køb/udlæg udfor hvert projekt. 

− Under Opsætning af timeseddel  markeres Vis kunde i timeseddel, ind-
køb/udlæg og rejseafregning s hvis kundenavn skal fremgå i rapporterne.  
Marker Regler: hvis medarbejderne skal kunne vælge faktureringsstatus for 
tidsregistreringer. 

− Klik på knappen Opdater  for at tilføje ændringerne til TimeLog Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Hovedmenu -> Systemadministration -> Opsætning af tidsregistrering 

 

 

 Tip: Klik på  ikonet for at åbne en mere udførlig beskrivelse af den enkelte 
opsætning.
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