
TimeLog-dagen 2019
Program for København d. 21. november

08:30 - 09:00 Morgenmad og registrering 
 
09:00 - 09:30 Velkomst. Hvad er der sket i TimeLog det seneste år, samt hvor vi er på vej hen 
Ved Per Henrik Nielsen, CEO
 
09:30 - 09:45 Et kig ind i fremtiden med TimeLogs dataanalyse
Ved Søren Øxenhave, Tech Lead

09:45 - 10:00 Oplev hvordan TimeLogs brugerflade kommer til at se ud i 2020
Ved Christoffer Lanstorp, Head of Product Management 

10:00 - 10:15 Ny intuitiv timeprishåndtering
Ved Simon Serup Andersen, Enterprise Consultant
 
10:15 - 10:45 Pause 
Der kan stilles spørgsmål til præsentationerne og netværkes
 
10:45 - 11:45 Workshops
Se næste side for en introduktion til de seks forskellige workshops, vi tilbyder i år

11:45 - 12:45 Frokost 
 
12:45 - 13:05 Smidig håndtering af igangværende arbejder
Ved Søren Lund, Founder & Head of Enterprise
 
13:05 - 13:25 Nye muligheder for håndtering af gentagende opgaver
Ved Sofie Hermansen, Inbound Marketing Manager

13:25 - 13:45 En konsulents dagligdag i TimeLog-systemet
Ved Kasper Kosack, Strategic Customer Success Manager
 
13:45 - 14:00 Farvel og tak for i dag
 
14:00 - 14:45 Customer Input workshop
Et ekstra tilbud til dig, som gerne vil have en indflydelse på systemets udvikling (udenfor det 
officielle program)

Tilmeld dig dette års TimeLog-dag her. Vi ser frem til at se dig!
På næste side finder du en introduktion til de seks workshops, vi tilbyder i år.

https://www.timelog.com/da/event/timelog-dagen-koebenhavn-2019


TimeLog-dagen 2019
Workshops København d. 21. november

Tilmelding til workshops sker ved tilmelding til selve TimeLog-dagen. Tilmelder du dig ikke en 
workshop, vil du tilfældigt blive tildelt en. Tilmeld dig her.

Workshop 1: Målstyring efter KPI’er 
Denne workshop er forbeholdt CxOs, som gerne vil sparre med ligestillede omkring målstyring 
og KPI-rapportering. Vi kommer til at snakke om, hvilke KPI’er I måler på, og hvilke metoder 
I bruger til det. TimeLogs CEO, Per Henrik, præsenterer vores KPI’er og giver eksempler på 
KPI’er, han har brugt førhen i sin internationale karriere bl.a. som VP i Ericsson.  

Workshop 2: Økonomisk projektstyring og den nye timeprismodel
Få styr på hvordan TimeLogs otte forskellige kontrakter virker, og hvordan den kommende 
timeprismodel giver dig større fleksibilitet i opsætning af de økonomiske aftaler. Vi kigger også 
på, hvordan igangværende arbejder beregnes, samt hvordan du kan regulere igangværende 
arbejder-balancen. 

Workshop 3: Håndtering af eksterne omkostninger i projekter
I denne workshop kigger vi på mulighederne i TimeLogs varekatalog, og hvordan I får lagt 
omkostninger på projekterne på den rigtige måde. Og så kigger vi også på, hvordan I importerer 
udgifter fra økonomisystemet. Ved at få styr på eksterne omkostninger får du et retvisende 
billede af din projektøkonomi.  

Workshop 4: TimeLog og Power BI
Få en introduktion til, hvordan du kan bruge Accobats Power BI plug-in til TimeLog. Med 
Power BI plug-in får du mulighed for at bygge egne rapporter, hvis du ikke synes, at TimeLogs 
rapporter er tilstrækkelige til dit behov. Accobat er TimeLog-partner, og de har i samarbejde 
med os udviklet et gratis plug-in til Microsoft Power BI. 

Workshop 5: Den nye ferielov og generel lønhåndtering i TimeLog
På denne workshop kommer vi til at snakke om, hvordan TimeLog håndterer den nye ferielov. 
Vi viser dig vores ferieplanlægger, som er et værktøj, I kan bruge til at få overblik over  jeres 
feriedage helt indtil 2022.  Dertil vil der være mulighed for at komme i dybden med mulighederne 
i TimeLogs lønhåndtering, så som håndtering af flex, overtid, afspadsering, tillæg m.m.

Workshop 6: Tips & tricks for den nye bruger
Synes du, TimeLog er en smule komplekst, og vil du gerne have et par tips og tricks til 
systemet? Frygt ej, we’ve got your back! På denne workshop deler vi ud af vores bedste tips og 
tricks. Vidste du fx, at vi har trin-for-trin guides, som viser dig, hvordan du opretter projekter, 
fakturaer m.m. i TimeLog?  Vi sørger for, at du er godt klædt på til at bruge systemet.

https://www.timelog.com/da/event/timelog-dagen-koebenhavn-2019

