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Lær: Hvordan en ny medarbejder oprettes og tildeles adgangsrettigheder. 

Nye medarbejdere skal oprettes med timepriser, rettighedsniveau og normtid for 
at medarbejderens tidsregistreringer kan beregnes korrekt i diverse projekter og 
for at medarbejderen får adgang til de nødvendige rapporter. 

Opret eller ret en medarbejder 
Figur 1: Hovedmenu -> Systemadministration -> Medarbejder 
− Klik på linket Ny medarbejder  for at oprette en ny medarbejder. 

Figur 2: Hovedmenu -> Systemadministration -> Medarbejder -> Ny medarbejder 
− Indtast medarbejders Fornavn(e):, Efternavn: og Initialer/Brugernavn:  i de 

tilhørende felter. Brugernavnet skal benyttes ved login i TimeLog Project. 
Se eventuelt brugervejledning F 1 Log ind i TimeLog Project 

− Indtast evt. medarbejderens Titel:, Telefon:  og E-mail:.   
E-mail adressen benyttes bl.a. til notifikationer sendt fra TimeLog Project. 

− Vælg medarbejderens Standard timepris: og Kostpris: . Den valgte standard-
timepris vil efterfølgende blive foreslået ved allokering til projektfaser.  

− Koordinator:  er en ekstra rettighed, der kun vises, hvis feltet aktiveres un-
der Sikkerhed og adgang. Medarbejderen kan efterfølgende åbne andre 
medarbejderes ugeseddel (F12). 

− Tilføj et Password: og vælg medarbejderens Rettighedsniveau:  
Medarbejderen kan efterfølgende ændre password via linket Personlig profil  
Se eventuelt brugervejledning K 10 Rettighedsstyring 

− Vælg medarbejderens Ansættelsesdato:  Den valgte dato benyttes som 
startdato for medarbejderens flexberegning.  
Kommentar: feltet kan f.eks. benyttes til informationer om ændringer til med-
arbejderens opsætning.  

− Vælg medarbejderens Normtid: (arbejdstid), den aktuelle Helligdagskalender: 
og evt. Diæt-lovgivning:   

− Informationerne under Personlige oplysninger  er valgfrie og kan efterføl-
gende rettes af medarbejderen under linket Personlig profil. 

− Klik på Gem  knappen for at oprette den nye medarbejder og dermed give 
medarbejderen adgang til TimeLog Project. 

Figur 1: Hovedmenu -> Systemadministration -> Medarbejder 

 
 
Figur 2: Hovedmenu -> Systemadministration -> Medarbejder -> Ny medarbejder 

 

 

Fortsætter på næste side  

Tip: Felter markeret med * skal udfyldes. 

 Adgang for: Systemadministrator. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



 Opret eller ret en medarbejder 

TimeLog Project Brugervejledning  K 09 Side 2 / 2 

K 09 

K09-D
K-1009-002 

Tildeling af adgang til tilkøbsmoduler 

Har din virksomhed installeret tilkøbsmodulerne TimeLog CRM, TimeLog Help 
Desk eller TimeLog Salary, skal modulerne aktiveres for den enkelte medarbejder 
for at få adgang til den udvidede funktionalitet i TimeLog Project. 

De installerede tilkøbsmoduler vil fremgå af medarbejderopsætningen og  
Systemadministration -> Generelle indstillinger. 

Figur 3: Hovedmenu -> Systemadministration -> Medarbejdere 
− Åbn medarbejder listen og klik på den ønskede medarbejders navn  eller 

[Rediger]  linket. 

Figur 4: Hovedmenu -> Systemadministration -> Medarbejdere ->  
Redigér medarbejder 
− Marker det/de moduler  medarbejderen skal have adgang til. 
− Klik på knappen Opdater  for at tilføje ændringen til TimeLog Project. 

Medarbejderen har efterfølgende adgang til de markerede tilkøbsmoduler 
ved næste login. 

 
Se evt. brugervejledning K 10 Rettighedsstyring om, hvordan den enkelte 
medarbejders rettigheder hurtigt kan rettes, og få ved samme lejlighed et over-
blik over, hvor mange brugere der har adgang til de enkelte tilkøbsmoduler. 

 

 

 

Figur 3: Hovedmenu -> Systemadministration -> Medarbejdere 

 

 
Figur 4: Hovedmenu -> Systemadministration -> Medarbejdere ->  
Redigér medarbejder 

 

Afhængigt af installationsaftale med TimeLog A/S, kan der være aftalt et mak-
simalt antal brugere pr. installation og tilkøbsmodul. TimeLog Project vil åbne 
en pop-up meddelelse, hvis det maksimale antal brugere er nået.  
Det vil ikke være muligt at oprette den nye medarbejder, eller tildele adgang til 
det ønskede tilkøbsmodul, uden udvidelse af antallet af brugeradgange. 

Kontakt TimeLog A/S, hvis I ønsker at udvide antallet af brugere.

2 

3

4

1


