
 

 

 

 

 

 

Program, København 2015 

 

TimeLog-dagen 2015 
 

Kl. 9.00 - 9.15   Ankomst og registrering  
 
Kl. 9.15 - 9.30   TimeLog siden sidst 
    V/Søren Lund, Adm. Direktør 

 
Kl. 9.30 - 10.45  Bliv motiveret til at tidsregistrere – jo, det er muligt!  
    V/Trine Kolding, Effektivitetsekspert 

Trine vil give jer opskriften på god planlægning - der holder. Hun vil tale om, 
hvordan du kan motiveres til tidsregistrering og dermed opnå effektivisering i 
virksomheden. 

 
Kl. 10.45 - 11.00 Pause & ”Spørg en TimeLogger”  
 Der er mulighed for at stille spørgsmål til TimeLogs supportere. 
 

Kl. 11.00 - 11.45  Ny kontraktstyring i TimeLog Project 
    V/Søren Lund, Produktchef 

Se hvordan TimeLog Projects nye kontraktstyring fungerer, så I kan styre 
blandt andet klippekort, serviceaftaler samt fastprisprojekter inkl. udlæg. 

 

 
Kl. 11.45 - 12.45  Erfaringsudveksling i mindre grupper  

I mindre grupper tager vi forskellige emner op såsom ressourcestyring, 
rapporter, integration, styring af kontrakter m.m. Hver gruppe faciliteres af 
en TimeLogger.   

 
Kl. 12.45 - 13.25  Frokost & ”Spørg en TimeLogger” 
    Der er mulighed for at stille spørgsmål til TimeLogs supportere. 

 
Kl. 13.25 - 14.00  Sådan styrer vi tid og projekter  

V/Mette Roloff Andersen, Controller hos Formpipe Software 
Formpipe Software er afhængig af en præcis tidsregistrering for at få deres 
fakturaer ud til kunderne. Hør hvordan de bruger TimeLog Project og 
integrationen til Navision, samt hvilke valg de har taget i organisationen for 
at styre deres store udviklingsprojekter.  

 
Kl. 14.00 - 14.30  From the lab…   
    V/Christoffer Lanstorp, Udviklingschef 

Få et dybere indblik i, hvad vi arbejder på lige nu og de kommende 
releases. Vi kommer bl.a. med ny tidsregistrering og godkendelsesproces, 
som kommer til at indeholde ny feriehåndtering, bedre ugeseddel og større 
fleksibilitet.  

. 
Kl. 14.30 - 14.50  Pause & ”Spørg en TimeLogger” 
 
Kl. 14.50 - 15.50  Gør hverdagen nemmere  
    V/Pernille Gaustad, Konsulent 

Vi gentager successen fra de forrige år med en session, der tager 
udgangspunkt i mange af de spørgsmål, som vores support og konsulenter 
får i dagligdagen. Vi garanterer, du får nogle tricks med hjem!  

 
Kl. 15.50 - 16.00  Afrunding på dagens oplæg 

Vinder af et gratis servicetjek af TimeLog Project findes.  


