
08:30 - 08:50 Morgenmad og registrering 
 
08:50 - 09:00 Velkomst  
 
09:00 - 09:30 Præsentation: Fra tidsregistrering til Professional Services Automation (PSA) 
TimeLog har indtaget en ny position i markedet som PSA – software. Hør hvad det betyder for jer.  
 
09:30 - 10:30 Præsentationer: 
 • Tjener du penge på dine serviceaftaler?  
 • Få den højeste værdi ud af din tidsregistrering  
 • Automatisér din forretning med integrationer
 • Øg bundlinjen gennem procesmodenhed 
 
10:30 - 11:00 Pause 
Der er tid til at stille spørgsmål til præsentationerne og netværke. 
 
11:00 - 11.45 Workshop 1 – Vi går i dybden med relevante emner for dig
I bliver inddelt i grupper, hvor vi tager fat på relevante emner.
 
11:45 - 12:30 Frokost 
 
12:30 - 12:40 Præsentation: Høj datakvalitet styrker forretningen
Med de nye features sikrer du, at dine data er endnu mere retvisende, samtidig med at vi mindsker 
den daglige administration i TimeLog. 
 
12:40 - 13:40 Præsentationer: 
 • Med den nye TimeLog Mobile App kan du lave dine registreringer på farten  
 • Godkendelse af registreringer giver dig indsigt i din forretning
	 •	Et	projekt	med	flere	betalende	kunder?	Intet	problem!	
 • Fakturér korrekt med automatisk skiftende timepriser
 
13:40 - 14:10 Præsentation: Roadmap for dit PSA-software
Vi fortæller, hvor TimeLogs fokus ligger lige nu, og hvad du kan forvente af udvikling fremover. 
 
14:10 - 14:40 Pause 
Der er tid til at stille spørgsmål til præsentationerne og netværke. 
 
14:40 - 15:25 Workshop 2 – Roadmap og nye features 
Vi vil gerne høre jeres input til roadmappet, og vi går i dybden med de features, vi har præsenteret i 
dag. 
 
15:25 - 15:55 Vi besvarer dine spørgsmål  
Du kan stille spørgsmål til dagens præsentationer. 
 
15:55 - 17:00 Afrunding og herefter networking. 
Hvem har vundet et gratis kursus? Bliv og få en snak med alle TimeLoggerne og andre 
TimeLog-brugere.   
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