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Introduktion
Dan-Time har siden 1992 udviklet software til administration af medarbejders arbejdstid med
henblik på løn og produktionsstyrring.
Igennem alle årene, har vi bestræbt os på, at være blandt de allerbedste på markedet.
Vi har altid været på forkant med den seneste udvikling indenfor software og hardware.
Siden 2004, har vi udviklet en ny version, som benytter MSSQL som backend.
Beskrivelsen som følger i dette dokument, omhandler SQL versionen.

1.1

Velkommen
Dette er hjælpen til Dantimer tidsregistrering.

2

Systemoversigt
Dantimer
Danplan
Jobtimer
Jobtimer(NF)
FlashTimer
Situationsrapport

2.1

Dantimer
Dantimer programmet er grundprogrammet i hele systemet.
Det er her du opretter alle stamdata:
Medarbejdere
Job
Ordre
Filialer
Afdelinger
Grupper
Typer
Arbejdsmønstre
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Kalender

Der er også her du beregner stemplinger og retter eventuelle fejl og afvigelser.
Her kan du udskrive rapporter, importerer og eksporterer data til lønsystemer.

2.1.1

Opstart af program
Efter at du har trykket på
ikonet og programmet er startet, skal du ved førstegangs opstart
indtaste oplysninger om brugernavn, adgangskode, servernavn og databasenavn på SQLserveren.

Brugernavn: skal indeholde brugernavn til SQL-serveren.
Adgangskode: skal indeholde adgangskoden til SQL-serveren.
Du kan vælge om systemet skal huske brugernavn og adgangskode, og om den skal logge
ind i systemet automatisk ved at markerer felterne Remember Password og Auto Logon.
Nu skal du så trykke på knappen Configure efterfulgt af Next >>:
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Herefter indtastes server navn og database navn.
Server: skal indeholde navnet på SQL-serveren (ex. Server\sqlexpress).
Database Name: skal indeholde navnet på den database der er oprettet på serveren til
dantimer programmet (ex. Dantimer).
Nu er du så klar til at logge ind i Dantimer programmet.
Windows 7 64bit
MSSQL driver kræver (på nuværende tidspunkt) i 64 bit maskiner, at du connecter ved brug
af faktisk IP adresse og computer navn:
Når du forbinder til SQL serveren, bruges IP adressen på serveren og server navnet som vist
nedenfor:
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Tryk Next >>, efterfulgt af Finish.

Dette er det næste vindue du ser.
Hvis det er første gang du starter programmet op, skal du nu indtaste brugernavnet "sysop".
Hvis du har startet programmet tidligere, og oprettet en bruger, skal nu naturligvis logge ind
med denne bruger og adgangskode.
Nu skal du indtaste koderne som du har modtaget til programmet.
Dan-Time ApS
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Indtast først firmanavnet:
Under menuen System, vælger du Adgangskoder og retter linien XXX:Firmanavn.

Begrænsning: fjernes
I Kode: linien indtaster du det firmanavn, som står på kodesedlen.
Derefter retter du de modulnavne du kan se i listen. Hvis der mangler nogle, ex. eksporter, så
er det fordi systemet først opretter linien når du første gang forsøger at benytte modulet.
Derfor gemmer du blot listen indtil systemet fortæller dig at der mangler en kode.

Nu skal der oprettes stamdata.

2.1.1.1

Oprette stamdata

Nu skal du så til at oprette nogle stamdata, så systemet har noget at beregne ud fra.
Inden du går igang med at oprette stamdata, er det en god ide, at organiserer sig en smule.
Find en liste over alle de medarbejdere der skal benytte systemet.
Grupper medarbejderne efter hvordan de arbejder. (ex. Fuldtid, deltid, daghold, aftenhold,
nathold, møder kl. 5, 7 og kl. 9 etc.)
Find overenskomsterne for de enkelte grupper.
Find lønkoder/satser for de enkelte medarbejdere. Find sats/arts-numre i evt. lønsystem, så
du med det samme kan tilpasse numrene og sikre dig, at de stemmer overens.

Det første du nu skal gøre, er et oprette de grupper du skal bruge.
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Herefter skal du oprette lønkoder og lønsatser. Jeg vil foreslå, at du oprette lønsatserne først,
og derefter lønkoder.
Det næste der skal oprettes er medarbejdere.
Til sidst opretter vi arbejdsmønstre, så systemet kan beregne stemplingerne og oprette
fravær.

2.1.1.1.1 Grupper

I menuen System vælger du menuen Grupper. Nu vises vinduet nedenfor:

Tryk

, for at oprette en ny gruppe. Nu komme vinduet nedenfor frem på skærmen.
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Indtast et passende nummer. Det kan evt. være antallet af timer som gruppen symboliserer.
Det kan også bare være et fortløbende nummer.
Herefter indtaster du et sigende navn.
Nummer: er et unikt nummer som systemet benytter til at referer gruppen. Du kan ikke
oprette gruppe 0, da det er system oprettet. (Tallet kan være fra 1 til 8 cifre).
[Navn:] er et valgfrit navn på gruppen. Det anbefales dog at benytte et sigende navn. I stedet
for at skrive Gruppe 1 til gruppe, nummer 1. Så brug ex. "Deltid aften" eller hvad der nu
passer på gruppen.
Se beskrivelse af felterne.
Efter oprettelsen vil du ende med en oversigt over grupper. Måske ligner den denne her lidt:
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2.1.1.1.2 Lønsatser

I menuen Databaser vælger du menuen Lønsatser. Nu vises vinduet nedenfor:

Tryk

, for at oprette en ny lønsats. Nu komme vinduet nedenfor frem på skærmen.

Nummereringen af lønsatser kan let blive noget rod. Især fordi man ofte ikke helt har overblik
over hvor mange man skal bruge. Derfor foreslår jeg at man opretter satserne i grupper ex.
100 Normaltid Svend; 101 Overtid 1 Svend; 102 Overtid 2 Svend; 103....
200 Normaltid Lærling; 201 Overtid 1 Lærling; 202 Overtid 2 Lærling; 203....
Herefter indtaster du et sigende navn. (Se ovenfor)
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Nu indtaster du satsen. Dette er beløbet som medarbejderen skal have udbetalt for det
satsnummer som du opretter.
Indtast nu evt. et eksport reference nummer. Det benyttes til eksporter, hvis nummeret i
Dantimer systemet ikke stemmer overens med det system du gerne vil eksporterer data til.
Nr: er et unikt nummer som systemet benytter til at referere lønsatsen. Du kan ikke oprette
lønsats 0, da det er system oprettet. (Tallet kan være fra 1 til 8 cifre).
[Navn:] er et valgfrit navn på lønsatsen. Det anbefales dog at benytte et sigende navn. Så
skriv ikke Lønsats 1 til lønsats nummer 1. Kald den istedet for ex. Normaltid Svend eller hvad
der nu passer på lønsatsen.
Sats: Beløbet som skal gives pr. time.
[el. % af normalsats:] giver en procent af normalsatsen. ex. 150 giver 1,5 gange
normalsatsen i samme lønkode.
[+ normaltidssats] giver satsen for normaltid på medarbejderen/jobbet + den sats der er
indtastet i Sats: feltet.
[Exp Ref Nr:] er nummeret på eksport referencen i det system du vil eksporterer til. Hvis
lønsatserne ikke har samme numre i Dantimer systemet og et evt. lønsystem. Kan du med
fordel benytte dette felt. Det skal dog markeres i eksporten, at du vil benytte eksport
reference.

Under fanebladet Datobestemt kan du oprette ændringer i satserne. Dette vil ofte blive brugt i
forbindelse med lønstigning efter en lønforhandling. Så kan man oprette ændringen med det
samme i stedet for at vente til datoen for ændringen. Dette giver også den fordel, at
historikken bevares (der sker ikke noget ved at omberegne gamle data, da systemet ved
hvilken sats medarbejderne havde på det tidspunkt).
Tryk
, for at oprette en ny datoændring. Nu komme vinduet nedenfor frem på skærmen.
(Kan ikke benyttes ved oprettelse af en ny lønsats. Du skal først trykke OK, og derefter rette
lønsatsen).
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Dato: er datoen for hvornår ændringen skal ske på den rettede lønsats.
Sats: er satsen der skal ændres til den angivne dato.
Efter oprettelsen vil du ende med en oversigt over lønsatser. Måske ligner den denne her lidt:

Efterfølgende skal du så oprette nogle lønkoder, som knytter satserne samme med
medarbejderne.

Dan-Time ApS
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2.1.1.1.3 Lønkoder

I menuen Databaser vælger du menuen Lønkoder. Nu vises vinduet nedenfor:

Tryk

, for at oprette en ny lønkode. Nu komme vinduet nedenfor frem på skærmen.

Dan-Time ApS
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Nummereringen af lønkoder kan ligesom lønsatser let blive noget rod. Især fordi man ofte ikke
helt har overblik over hvor mange man skal bruge. Derfor foreslår jeg at man opretter
lønkoderne med flere numre imellem.
Ex.
10 Svende
20 Lærlinge
Herefter indtaster du et sigende navn. (Se ovenfor)
Tryk nu på
Tryk på

for at gemme lønkoden, så du kan oprette lønsatserne.
for at rette lønkoden igen.

Nu skal du så finde de rigtige satser frem.
Tryk

Dan-Time ApS

, for at linke/koble den første lønsats til den aktuelle lønkode.
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Tryk på

for at vælge den tidstype, som satsen skal tilknyttes.

Hvis du vil benytte medarbejderens personlige sats (som for eksempel ved betalt sygdom),
markerer du i feltet Benyt Person Sats (Kun ved job). Du skal dog stadig vælge en sats
for at få referencen til lønsystemet.

Dan-Time ApS
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Marker Normaltid (eller den du skal bruge) og tryk på
knap.
Derefter trykker du på

Tryk nu på

eller dobbeltklik venstre muse knap.

for at gemme linket mellem lønkoden og lønsatsen.

Gør herefter det samme for lønkode 20.
Nu ser din lønkode nogenlunde således ud:

Dan-Time ApS
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Nu trykker du på

, for at gemme lønkoden. Herefter opretter du den næste lønkode på
samme måde og så fremdeles.
Til denne gennemgang ser lønkoderne således ud.
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Det var så løndelen.

Efterfølgende skal du oprette dine medarbejdere.
2.1.1.1.4 Medarbejdere

Så er vi klar til at oprette medarbejdere:
I menuen vælger du Databaser - Medarbejdere - Medarbejdere, som vist nedenfor.

Dan-Time ApS
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Nu vil du se denne skærm:
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Hvis
knappen er uklar, er det fordi du mangler at indtaste koden til Sys:Medarbejdere eller
fordi der ikke er rettigheder til flere medarbejdere. Der kan tilkøbes flere ved at kontakte DanTime på tlf. 70205655.
Tryk på

for at oprette en ny medarbejder.

Knappen

viser oversigt over stemplinger for den valgte medarbejder.

Knappen

viser oversigt over fravær for den enkelte medarbejder.

Knappen

viser medarbejderens kalender for indeværende måned.

Knappen
90 dage.

viser de arbejdsmønstre medarbejderen har brugt de sidste

Knappen
udbetaling,

viser en oversigt over den valgte medarbejders konti (Manuel ind/

afspadsering, flex, ferie, feriefri, omsorgsdage og seniordage).

Knappen
viser en liste med den valgte medarbejders saldi på afspadsering, flex,
ferie, feriefri, omsorgsdage, seniordage. Både til dags dato og incl. fremtidig planlagt.

Knappen
medarbejder.

Dan-Time ApS
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Knappen

viser oversigt over beskeder til den valgte medarbejder.

Der skal som minimum indtastes information i felterne lønnr., kortnr., navn, og gruppe.
Lønnr.: skal indeholde medarbejderens lønnummer. Det er på nuværende tidspunkt en god ide
at finde lønnummeret fra Jeres lønsystem og benytte dette, da det vil lette overgangen til en
evt. eksport senere. (Tallet kan være fra 1 til 8 cifre)
[Skygge:] benyttes hvis man har en medarbejder med flere lønnumre.
[Mobil(SMS):] Tilkøbs m odu l. Her indtastes nummeret på medarbejderens mobil telefon, hvis
vedkommende skal have mulighed for at stemple via SMS.
Kortnr.: skal indeholde medarbejderens kortnummer. Dette nummer, er nummeret som
medarbejderen benytter til identifikation overfor stempeluret. (Tallet kan være fra 1 til 4 cifre).
[Benyt TagID] afkrydses, hvis medarbejderne skal benytte Mifare/Proxy læsere på CS31xx/33xx terminal serien.
Navn: Her indtaster du navnet på medarbejderen.
[Filial:] her indtastes medarbejderens filial nummer. Hvis der endnu ikke er oprettet filialer i
systemet, kan dette gøres ved at trykke på [Pil Ned] eller
oprettede filialer (Tallet kan være 1 til 8 cifre).

. Du vil nu få vist en liste over de

[Afdeling:] her indtaster du nummeret på den afdeling, som medarbejderen skal tilhører. Hvis
der endnu ikke er oprettet afdelinger i systemet, kan dette gøres ved at trykke på [Pil Ned]
eller

. Du vil nu få vist en liste over de oprettede afdelinger (Tallet kan være 1 til 8 cifre).

[Gruppe:] her indtastes den gruppe som medarbejderen skal tilknyttes. Hvis der endnu ikke er
oprettet grupper i systemet, kan dette gøres ved at trykke på [Pil Ned] eller
vist en liste over de oprettede grupper (Tallet kan være 1 til 8 cifre).

. Du vil nu få

[Type:] her skriver du nummeret på den type som medarbejderen skal tilhøre. Hvis der endnu
ikke er oprettet typer i systemet, kan dette gøres ved at trykke på [Pil Ned] eller
få vist en liste over de oprettede typer (Tallet kan være 1 til 8 cifre).

. Du vil nu

Filialer, afdelinger og typer, benytte oftest til sortering på rapporter og eksporter.
[Ansat:] her indtastes medarbejderens ansættelses dato, som benyttes af visse dele af

Dan-Time ApS
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systemet (i skrivende stund er det ferie modulet, flere vil komme til). Hvis de moduler, som
benytter denne dato ikke er tilkøbt, behøver du ikke indtaste denne dato. (ddmmåå)
[Ophørt:] her indtaster du medarbejderens ophørs dato. Når feltet udfyldes, forsvinder
medarbejderen fra listen af aktive medarbejdere og viser sig på listen af ophørte
medarbejdere. Medarbejderen vil også forsvinde fra rapporter og eksporter fra den angivne
dato. (ddmmåå)
[Terminal:] indikerer hvilke(n) stempelure/terminaler medarbejderen skal ligge i.
[Flex] her markeres, hvis medarbejderen skal benytte flex. (Sættes op i grupperne og
arbejdsmønstre)
[Afspadsering] her markeres om medarbejderen skal benytte afspadsering. (Sættes op i
grupperne)
[Stempel Job] markeres, hvis medarbejderen skal stemple på job.
[Web Stempling] markeres, hvis medarbejderen skal have mulighed for at stemple i
medarbejder status web interfacet.
[Deaktiver komme/gå afv.] deaktiverer tjekket på komme og gå afvigelse (kræver afvigelses
modulet).
[Deaktiver job afv.] deaktiverer tjekket på job afvigelse (kræver afvigelses modulet).
[Deaktiver max. timer i periode tjek] deaktiverer tjekket på max. timer i periode. Benyttes
ofte til medarbejdere der "arbejder" mere end 14 timer i døgnet. F.eks. eksport chauffører.
[Deaktiver komme/gå justering] deaktiverer justering omkring komme og gå tider for den
aktuelle medarbejder.
Under fanebladet Stamdata kan indtastes diverse oplysninger om medarbejderne.

[CPR-Nr:] Her indtaster du medarbejders CPR-nr.
[Adresse:] Her indtastes medarbejders adresse.
[Postnr.:] Her indtastes medarbejders postnummer.
[By:] Her indtastes medarbejders by.
[StmpEdit PW:] Her kan indtastes adgangkode til StmpEdit/Timeseddel/W3Status.
Medarbejder kan dog selv oprette dette i programmerne.
[Web Stempling] Giver medarbejder ret til at oprette stemplinger via W3Status programmet.
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[Bemærkning1], [Bemærkning2], [Bemærkning3] er til bemærkninger. Bemærkning 1 kan
vises på lønrapporten.
[Barns 1. Sygedag Slut Dato] her indtastes dato for sidste dag for lovlig oprettelse af barns 1.
sygedag. (Husk at markerer hvilket job der er barns 1. sygedag i job databasen)

Under fanebladet Betaling, kan du tilknytte lønkoder til medarbejderen du er ved at oprette.

Hvis du allerede har oprettet en lønkode med samme nummer som medarbejderens
lønnummer, vil systemet automatisk indsætte denne i listen over lønkoder under betaling
fanen. Hvis der ikke er en lønkode med samme nummer som lønnummeret på medarbejderen,
vil systemet vælge det laveste nummer over 0 (nul) og tilknytte denne lønkode til
medarbejderen.
Hvis der ikke er nogle lønkoder i systemet, skal de oprettes og inden du kan vælge en
lønkoden, skal du dog trykke på
, så systemet kan få fat i den rigtige id på medarbejderen.
Når dette er sket, og du har trykket ret, ser fanebladet således ud:

Det er i systemet muligt at benytte 2 lønkoder. En til kostpris og et til salgspris. Man har så
mulighed for på nogle af rapporterne og eksporterne, at vælge hvilken pris man vil benytte.
Tryk på

, for at tilknytte en ny lønkode til medarbejderen. Nu vises vinduet som vist
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nedenfor:

Indtast datoen for hvornår lønkode skal være aktiv fra og lønkoden i lønkode feltet..
Ved at benytte sig af dato bestemte lønkode skift/ændringer, gives der allerede ved
ansættelsen, af nye medarbejdere mulighed for at fastlægges anciennitets bestemte
lønstigninger.
Dato: her indtaster du datoen for hvornår lønkoden skal være aktiv fra. Du kan vælge datoen
ved at trykke på [Pil Ned] eller

knappen. (ddmmåå)

Lønkode: her indtaster du nummeret på den lønkode medarbejderen skal benytte. Du kan
vælge lønkoden ved at trykke på [Pil Ned] eller
cifre).

knappen (Tallet skal være mellem 1 og 8

Omberegn: markeringen bevirker at medarbejderens stemplinger omberegnes fra den aktuelle
dato og frem til dags dato.
Efter oprettelsen af lønkoden, er standard oprettelsen af den nye medarbejder fuldført.

{Tøj} Tilkøbs m odu l
I kan tilkøbe dette modul, og dermed registrerer hvor meget tøj medarbejderne køber igennem
virksomheden.
Tøjsystemet, benytter et point system, hvormed medarbejdere optjener point pr. ansat måned.
Tøjet der købes kan så betales med disse point.
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[Point pr. md.:] her indtaster du det antal point som medarbejderen opsparer pr. måned.
[Startdato] her indtastes den dato, hvor medarbejderen starter med at optjene point.
Nu kan du så ved medarbejderens tøj køb trykke på
solgt, så der fratrækkes de point det valgte tøj koster.

, og vælges/oprettes det tøj som er

I dette faneblad oprettes skatte oplysninger til brug for eksport til LetLøn og eIndkomst.
Tryk

for at oprette nye skatte oplysninger for medarbejderen.
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Gyldigt Fra: Dato for skattekorts ibrugtagning.
Trækprocent: Trækprocent angivet på hoved/bi-kort.
Skattefrit Fradrag: Fradrag angivet på hovedkort.
Ferie Penge %: Procent for feriepenge opsparing.
Arbejdsmarked Pension: Egen og firma andel af pensionsopsparring.
ATP Bidrag: ATP bidrags beløb.
AM Bidrag %: Procent for AM Bidrag.
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2.1.1.1.4.1 Kollektiv stempling

Kollektiv stempling af alle eller et udsnit af medarbejdere.

Dato: er datoen stemplingerne skal oprettes på.
Tidspunkt er hvordan systemet skal forholde sig til det du skriver i Klokken: feltet.
Klokken betyder at stemplingen bliver lavet på det tidspunkt der er skrevet i Klokken:
feltet.
Forv.Start betyder at klokken stemplingen bliver sat til vil være forventet starttid fra
arbejdsmønsteret + eller - det du skriver i Klokken: feltet.
Forv. Slut betyder at klokken stemplingen bliver sat til vil være forventet starttid + forventet
tid + ikke betalte pauser fra arbejdsmønsteret + eller - det du skriver i Klokken: feltet.
Fakt. Start betyder at klokken stemplingen bliver sat til vil være i forhold til den sidste ST
(ind)stemplinger der allerede ligger på medarbejderen + eller - det du skriver i Klokken:
feltet.
Fakt. Slut betyder at klokken stemplingen bliver sat til vil være i forhold til den sidste SL
(ud)stemplinger der allerede ligger på medarbejderen + eller - det du skriver i Klokken:
feltet.
Klokken: er tidspunkt eller tidspunkt relativt til forventet indstempling (ifølge arbejdsmønstre
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som medarbejderen tidligere er blevet beregnet efter).
ST/JS/SL: Er stemplinge en ind (ST), jobskifte (JS) eller en udstempling (SL).
Job Nr: er jobnummer som stemplingen skal stemples på. (Kan kun benyttes ved ST og JS
stemplinger)
Filial/Afdeling/Gruppe/Type: er felter til filtrering af medarbejdere. Ex. Afdeling: 1-3,5,10
stempler kun medarbejder i afdeling 1 til 3, 5 eller 10.
2.1.1.1.4.2 Konti

Når der klikkes på

knappen i oversigt over medarbejdere vises en oversigt over

den valgte medarbejders konti:

Her har du mulighed for at ind/udbetale timer, afspadsering, flex, ferie/feriefri, omsorg og
seniordage.
Desuden kan du flytte timer mellem de enkelte konti.

Dan-Time ApS

32

Dantimer SQL

Ind/Udbetalinger:
Her kan du ind/udbetale timer/beløb som bliver fratrukket eller tillagt lønsatslisten på
lønrapporten.

Dato: er datoen hvor posteringen skal vises på lønrapporten.
Tekst: er den tekst der vises i lønsatslisten.
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Lønsats: er lønsatsen der vises på lønrapporten. Ved valg af lønsats beregner systemet selv
totalbeløb ved at multiplicerer antal med satsen.
Antal: er antallet af satsen der skal ind/udbetales.
Totalbeløb: beløbet kan være positiv eller negativ. Hvis beløbet rettes, efterkalkuleres
lønsatsen til at passe på antallet.
: bevirker at beløbet skrives i højre side af lønsatslisten på lønrapporten.

: bevirker at posten (ind/udbetalingen) bliver gentaget med intervallet der er markeret
til højre for (Uge, 14 dage, Måned, År)

Udbetaling og indbetaling af afspadsering.
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Tryk

for at oprette ud/indbetaling.

Dato: er datoen for ud/indbetaling.
Tid: er tiden der skal ud/indbetales. Hvis tallet er negativt bliver der lavet en udbetaling. Hvis
tallet er positivt bliver der lavet en indbetaling. Feltet foreslår selv en saldo for medarbejderen
for den valgte dato.
Sats: Hvis der vælges en sats, vil tiden blive trukket eller lagt til denne sats i løn/timer. Hvis der
ikke er valgt nogen sats, betragtes det som en ekstraordinær post (har ingen indvirkning på
timer/løn)
, henter medarbejderens normaltids sats for den angivne dato.

bevirker at posten (ind/udbetalingen) gentages samme dato næste år.
indiketer hvor ofte primo posteringen skal

gentages. (Opdateres efter hver beregning

)

Tekst: vises i lønsatslisten som sats navn/tekst og benyttes ved oprettelse gentagelse af
primoposter til at finde ud af om gentagelsen er lavet.
Modkonto: bevirker at tiden flyttes (trækkes på afspadsering) til en anden konto f.eks.
feriefridage. Dette har ingen effekt ved automatiske gentagelser af primo posteringer.
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Ind og udbetaling af flex.

Tryk

for at oprette ud/indbetaling.

Dato: er datoen for ud/indbetaling.
Tid: er tiden der skal ud/indbetales. Hvis tallet er negativt bliver der lavet en udbetaling. Hvis
tallet er positivt bliver der lavet en indbetaling.
Sats: Hvis der vælges en sats, vil tiden blive trukket eller lagt til denne sats i løn/timer. Hvis der
ikke er valgt nogen sats, betragtes det som en ekstraordinær post (har ingen indvirkning på
timer/løn)

bevirker at posten (ind/udbetalingen) gentages samme dato næste år.
Tekst: vises i lønsatslisten som sats navn/tekst og benyttes ved oprettelse gentagelse af
primoposter til at finde ud af om gentagelsen er lavet.
Modkonto: bevirker at tiden flyttes (trækkes på flex) til en anden konto f.eks. feriefridage.
Dette har ingen effekt ved automatiske gentagelser af primo posteringer.
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Ind og udbetaling af ferie og feriefritimer.

Under Ferie/Feriefri fanen, kan man oprette startsaldo for en medarbejders ferie/feriefri år og
korrigerer eller flytte timer/dage til andre konti
Tryk

for at oprette en ny post.
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.
Dato: er datoen hvor posteringen skal optræde (trækkes/lægges til) ferie kontoen.
Man opretter som en start en saldo på 25 feriedage den 1. maj i indeværende år (hvis det er
en fuldtids ansat - Husk markering i primo).
Antal: er antallet af timer (hvis der er markeret i
markeret i

) eller

dage (hvis der ikke er

), som skal ind/udbetales eller flyttes til en anden konto.

Tekst: vises i lønsatslisten som sats navn/tekst og benyttes ved oprettelse af gentagne
primoposter til at finde ud af om gentagelsen er lavet.
Modkonto: bevirker at tiden flyttes (trækkes på ferie) til en anden konto f.eks. feriefridage.
Dette har ingen effekt ved automatiske gentagelser af primo posteringer.
Håndtering af omsorgsdage og seniordage foregår på samme måde som manel ind/
udbetaling. Det skal betragtes som en konto, hvor man indsætter værdi og systemet trækker
fra når der oprettes fravær på et job med markering i
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Tryk

for at oprette omsorgs- eller seniordags primo saldi.

Dato: er datoen for korrektionen.
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Antal: er antallet af dage der skal indsættes eller trækkes på kontoen. Hvis tallet er negativt
bliver antallet trukket på kontoen. Hvis tallet er positivt bliver antallet lagt til kontoen.
Tekst: Er en hjælp til dig selv, så du senere kan vide hvorfor korrektionen er lavet.

bevirker at posten gentages samme dato næste år.
Modkonto: bevirker at dagen flyttes (trækkes fra omsorg/senior kontoen) til en anden konto f.
eks. feriefridage. Dette har ingen effekt ved automatiske gentagelser af primo posteringer.
2.1.1.1.5 Arbejdsmønstre

Nu begynder det at blive spændende. Det er vigtigt at holde tungen lige i munden i forbindelse
med oprettelse af arbejdsmønstre, da arbejdsmønstre er kærnen i systemet.
I menuen [Databaser] - [Arbejdsmønstre], finder du en oversigt over de arbejdsmønstre, som
er oprettet i systemet. Da dette er en gennemgang af 1. gangs opstart, er der ikke nogle
endnu.

Nu viser vinduet neden for sig.
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Tryk

for at oprette et nyt arbejdsmønster.

I dette vindue, er det ligesom med ny oprettelse af medarbejderne. Man indtaster stamdata
(nummer, navn osv), trykker på
efterfulgt af
, for at finde ID nummeret på
arbejdsmønsteret. Ellers er det ikke muligt at oprette perioderne under Generelt og
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perioderne under Juster tider.

Nr: her indtaster du nummeret på arbejdsmønsteret. Gør dig selv den tjeneste at grupper
numrene, så de har en vis sammenhæng med de grupper du har oprettet medarbejderne i
(Tallet kan være 1 til 8 cifre).
[Alternativ arbejdsmønster] her indtaster du et alternativ til arbejdsmønsteret. Benyttes
sammen med job. Hvis dette arbejdsmønster skal benyttes, og der er stemplet på et job der
indikerer at der skal benyttes et alternativt arbejdsmønster vil dette blive brugt i stedet for.
[Navn:] her indtaster du et sigende navn på arbejdsmønsteret. Det kan evt. være "37 timer.".
[Bemærkning:] her indtaster du en bemærkning til arbejdsmønsteret. Det kan evt. være
"Mandag-Torsdag 7:00-15:00".
[ Fraværsvalg]. Når der oprettes fravær på en medarbejder, skal systemet kunne finde det
korrekte timeantal og mødetid, så fraværet oprettes korrekt. Dette afkrydsnings felt, fortæller
systemet at det valgte arbejdsmønster benyttes til oprettelse af fravær. Feltet er ikke
nødvendigt at udfylde, da systemet efter den første uge allerede har en ide om hvordan
medarbejderne arbejder, og derfor vil foreslå arbejdsmønstre efter hvad der historisk er sket.
[ Flydenede] her sætter du et flueben, for at markerer at arbejdsmønsteret skal findes frem
automatisk efter nogle kriterier (som du sætter op om et øjeblik). Der viser sig nu et nyt
faneblad kaldet Flydende.
[ Juster tider] her sætter du et flueben, hvis tiderne som sættes op under faneblad 1 skal
justeres/fordeles efter andre principper end klokkeslet. Der viser sig nu et nyt faneblad kaldet
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Juster tider.
[ Tvunget overarbejde] (findes også på job job) benyttes til at aktiverer at afspadserings
% faktorer kun benyttes når dette arbejdsmønster benyttes (ellers opspares afspadsering
"kun" 1:1)
[ Ingen afspadsering] bevirker at der ikke beregnes afspadsering på aktuelle
arbejdsmønster. Dvs. der beregnes normaltid og overtid som om medarbejder ikke benytter
afspadsering.
[ Ingen per. ovt. justering] periodeovertid justeres ikke på aktuelle arbejdsmønster. Dvs.
der beregnes overtid for den enkelte dag i stedet for perioden som er sat op under grupper.
[ Ingen tillæg i overtid] der gives ikke tillæg når der er overtid.
[ Ingen pause i tillæg] der trækkes ikke pause i tillægs tidstyperne.
[ Flex] der aktiveres flex beregning for arbejdsmønster (viser fanen Flex, hvor grænsene for
flex- og fixtid opsættes).
[Posteringsdag:] her indtastes et 1 tal, hvis stemplingerne skal posteres dagen efter
indstemplingen på perioden.
Ex.: Hvis medarbejderne der skal benytte dette arbejdsmønster møder på arbejde kl. 22:00 til
6:00 næste dag, vil de ofte starte deres uge søndag aften. Da løn perioder (for 14 dages
lønnede) ofte løber fra mandag til søndag, vil tiden blive opsplittet, hvis man ikke indtaster et 1
tal i dette felt. Og dermed flytter posteringen for søndag til mandag.
[Forventet mødetid:] her indtaster du den forventede mødetid for medarbejderne der skal
benytte dette mønster. Tiden er i centi timer. (6:30 indtastes som 6,5). Hvis tallet ikke
indskrives, vil der ved oprettelse af fravær på baggrund af dette mønster blive oprettet
stemplinger med starttid kl. 00:00.
[Forventet tid:] her indtaster du den tid som medarbejderne, der arbejder efter dette
mønster, skal have løn for.
Hvis ikke der indtastes noget, vil der ikke blive beregnet fravær, afspadsering osv når dette
mønster benyttes. Så dette felt skal udfyldes, med undtagelse af når mønsteret dækker en
weekend, hvor du ikke forventer medarbejderne møder på arbejde.

Perioder:
Her oprettes de perioder, som dagen skal deles op i. Det kan være fra det helt simple:
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For at oprette de enkelte perioder, skal du trykke på

.

Start er starten på den periode du vil beskrive. Normalt er det en god ide, at starte den første
periode med kl. 0,00 (midnat). Hvis en medarbejder skulle møde tidligere end forventet, vil
systemet kunne beregne den korrekte tid, hvis hele døgnet er dækket af arbejdsmønsteret.
Slut er slutning på perioden. Vi kunne have valgt at indtaste 24,00 i slut, som også ville virke
korrekt. Dette afskærer os dog muligheden for at lave komme og gå justeringer, som du kan
se i den næste periode.
Dag er en indikation for at perioden som beskrives i denne linie, er døgnet efter første
indstempling (tiden efter midnat).
KF giver en mulighed for at justerer tiden for en medarbejders ankomst. I viste eksempel, vil
en medarbejdere der møder mindre end 25 centiminutter (15 minutter) før forventet komme
tid (6,00), først få løn/tid fra kl. 6.
KE giver en mulighed for at justerer tiden for en medarbejders ankomst. I viste eksempel, vil
en medarbejdere der møder mindre end 8 centiminutter (5 minutter) efter forventet komme tid
(6,00), få løn/tid allerede fra kl. 6.
GF giver en mulighed for at justerer tiden for en medarbejders gåtid. I viste eksempel, vil en
medarbejdere der går mindre end 8 centi minutter (5 minutter) før forventet gåtid (14,00), ikke
blive trukket i løn.
GE giver en mulighed for at justerer tiden for en medarbejders gåtid. I viste eksempel, vil en
medarbejdere der går mindre end 25 centi minutter (15 minutter) efter forventet gåtid (14,00),
ikke få overtid.
Tidstype navn er navnet på den tidstype som medarbejderen skal have for den indtastede
periode. Dette kan dog reguleres under fanebladet Juster tider.
Juster er en markering af om tiden skal efterjusteres under fanebladet Juster tider.

{Flydende}
Under fanebladet Flydende opsættes nogle kriterier for hvordan arbejdsmønsteret skal
vælges.
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Gruppe: er den gruppe medarbejdere som kan benytte arbejdsmønsteret.
Komme interval: er møde tidsrummet medarbejderne stempler ind i, som arbejdsmønsteret
skal vælges ud fra.
[Gå interval:] er gå tidsrummet medarbejderne stempler ud i, som arbejdsmønsteret skal
vælges ud fra. (Hvis disse felter ikke er udfyldt, benyttes kun Komme interval). Det er kun,
hvis du har nogle medarbejdere i samme gruppe der skal aflønnes forskelligt ud fra deres gå
tidspunkt. Dette benyttes meget sjældent, da man ofte vil splitte arbejdsmønstrene over flere
grupper istedet.
[ Mandag... Helligdage] er markeringen for de ugedage/heligdage arbejdsmønsteret skal
gælde.
Eksempel:
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Viste eksempel vil blive brugt hvis en medarbejder i gruppe 37 møder på arbejde mellem 5 og
7 på en mandag til torsdag.
Pas på ikke at oprette arbejdsmønstre der dækker samme periode under flydende.

{Juster tider}
Under Juster tider, kan man lave en efter justering/om rokering af tiderne, som
medarbejderne skal aflønnes efter.

Dan-Time ApS

Systemoversigt

47

I det viste eksempel, vil medarbejderne få 7,5 time normaltid inden de får overtid. Hvis der er
mere end 7,5 time vil de første 2 timer blive overtid 1, de efterfølgende 3 timer vil blive til
overtid 2 og de resterende timer bliver konverteret til overtid 3.
Hvis der er en tidstype der ikke skal gives, som er med i listen under generelt, skal den med i
listen under justering, men med 0,00 i Max Tid.
Tidstype er den tidstype som beskrives kriterier for i linien.
Min Tid er den minimums tid der skal være af tidstypen for at systemet udløser den den
beskrevne tidstype. Hvis der i eksemplet havde stået 0,50 i Min Tid i linie 2, ville dette have
bevirket, at medarbejderne skal arbejde mere end 8 timer for at få overtid. Så hvis de arbejder
mellem 7,5 og 8 timer, får de kun 7,5 time normaltid. Men arbejder de 1 centi min. mere, vil de
få 7,5 timers normaltid og 0,51 centi times overtid 1.
Max Tid er den tid der maximalt kan gives af de enkelte tidstyper. I ovenstående eksempel
gives der maksimalt 7,5 times normaltid.
[Afr.] her kan indtastes tider for afrunding. Hvis du indtaster 25, vil systemet afrunde tidstypen
efter normal afrundings regler.
Ex. hvis den medarbejder arbejder 8,07 time, vil vedkommende på 7,5 time i normaltid og
0,57 i overtid 1. Hvis du så sætter en afrunding på overtid 1 til 0,25, vil tiden blive rundet ned til
0,50. Hvis medarbejderen derimod havde arbejdet 8,13 ville overtid 1 være blevet oprundet til
0,75.
[Opr.] giver en mulighed for at oprunde tidstypen til ex. nærmeste ½ time. Hvis du i dette felt
skriver 0,50, og medarbejderen har arbejdet i 8,07 time. Så vil vedkommende få 7,5 time
normaltid og 1,0 time overtid 1.
[Fak.] hører sammen med Fak. Opr. Hvis du i dette felt i linie 2 (overtid 1) skriver 0,10 og i
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Fak. Opr. skriver 0,50, vil en stempling på 8,11 time give 7,5 timers normaltid og 1,0 times
overtid 1. Var stemplingen derimod på 8,09 time ville overtiden istedet blive beregnet til 0,5.
[Fak. Opr.] (se Fak. ovenfor)
[ J.Op] bestemmer om tiden skal justeres op ved for meget tid.
Hvis en medarbejder en dag arbejder 8 timer, vil tiden hvis der er markeret i J.Op blive
justeret op til Overtid 1. Indtil den når sin grænse hvorefter tiden justeres op til Overtid 2
(forudsat der er sat markering ved J.Op ved overtid 1)
[ J.Ned] bestemmer om tiden skal justeres ned til en lavere tidstype hvis denne ikke er fyldt
op.
Hvis der i perioderne under generelt f.eks. er sat op at arbejdsmønsteret skal give overtid 1 i
perioden 14 - 16 og overtid 2 i perioden fra 16 - 20, og medarbejderen møder kl.12,00 til
20,00, vil dette betyde at vedkommende skal have normaltid fra 12,00 til 14,00 (2 timer),
overtid 1 fra 14,00 - 16,00 (2 timer) og overtid 2 fra 16,00 til 20,00 (4 timer).
Hvis der sættes kryds i J.Ned vil dette i omtalte eksempel bevirke at medarbejderen får 7,5
times normaltid og 0,5 times overtid 1
[Udb. Afsp] benyttes sammen med afspadseringsmodulet (Tilkøbsmodul). Hvis der sættes
kryds i dette felt, vil denne tidstype blive udbetalt istedet for at blive overført til afspadserings
kontoen for den enkelte medarbejder.
[I.I.Ovt] Ikke i Overtid - betyder at tillægstypen ikke gives sammen med overtid.
[Dup.til Tidstype] Duplikerer tidstypens beregnede til en en anden tidstype. (Tiden bliver
nøjagtigt ens).

flytter rundt på rækkefølgen af de enkelte tidstyper. Hvis du istedet for Normaltid,
havde flyttet overtid 2 op på linie 1, ville overtid være blive fyldt op først. (Forudsat at der var
markering i J.Ned på den efterfølgende tidstype.)

{Afvigeler} (Tilkøbsmodul)
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Under fanebladet Afvigelser er det muligt at sætte kriterier op omkring komme og gå tider.
Hvis der i Afv KF skrives 5,75, så vil stemplinger der beregnes efter dette arbejdsmønster,
hvor medarbejderen møder før 5,75, blive markeret som en afvigelse der skal godkendes eller
afvises.

Knappen
beregner afvigelses grænerne ud fra forventet indstempling, forventet tid og
FK/KE/GF/GE tiderne under justereing.
En anden mulighed, som åbner op for at have flere mødetider i samme arbejdsmønster er af
markerer
beregnes ud fra justeringer under Generelt fanen.
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Så hvis periodene er sat op som ovenfor vist, vil systemet tjekke afvigelser for mødetid før
4:45, 5:45, 6:45 og 7:45. Desuden vil der blive tjekket mødetid efter 5:05, 6:05, 7:05 og 8:05.
Det samme gælder for gå tider. Men husk at dette kun tjekkes hvis der er makeret i
.

Under Tidtillæg, kan man give forskellige tillæg ud fra opsatte regler.

[Tid tillæg:] giver medarbejdere der beregnes efter dette arbejdsmønster et ekstra tidtillæg,
som efterfølgende justeres efter de regler der er opsat under Juster tider fanebladet.
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[Pct. tillæg:] giver medarbejdere der beregnes efter dette arbejdsmønster et ekstra tidtillæg,
som efterfølgende justeres efter de regler der er opsat under Juster tider fanebladet.
[ Tidtillæg justeres ikke] der bliver ikke lavet justering på tillagt tid (opsat under Juster
tider fanebladet).
[Engangs sats:] udløser en engangs betaling for medarbejderen hver gang
arbejdsmønsteret bliver brugt i beregningen af dags perioden. Dette felt kan indeholde et
satsnummer fra lønsats tabellen.
Den efterfølgende sektion har fleret funktioner afhængig af hvad der udfyldes.
[Min. tid:] er en tidsgrænse, som ved overskridelse (normaltid + overtid + betalte pauser)
udløser tillægs tid og/eller sats. Tiden bliver justeret efter gældende regler opsat under
fanebladet Juster tider.
Engangs betalingen gives for medarbejderen hver gang arbejdsmønsteret bliver brugt i
beregningen af dags perioden og tiden i Min. tid: er nået. Dette felt kan indeholde et
satsnummer fra lønsats tabellen.
[Giv tid:] giver den angivne tid. Hvis Min. Tid: er udfyldt, gives tiden først når Min. tid: er
opnået. Man kan vælge hvilken tidstype der skal gives.
[Giv sats:] giver den angivne sats (betaling). Hvis Min. Tid: er udfyldt, gives satsen
(betalingen) først når Min. tid: er opnået.
bevirker som teksten antyder at tillæg opsat under denne fane
ikke gives for tider der er stemplet på fraværs job.
Hvis flexmodulet er tilkøbt, kan du markerer i feltetFlex.
Et nyt faneblad viser sig så mellem Diverse og Dynamiske Pauser.
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Her opsætter du flex og fix perioder. Flex perioderne er imellem de tider du indtaster for komme
og gå. Fix perioden er tiden imellem komme slut og gå start.
Som det er opsat her, er møde flex mellem 5 og 7. Gå flex er mellem 13 og 15. Fixtiden er
mellem 7 og 13.
Hvis en medarbejder møder mellem klokken 5 og 6 lægges der til flex kontoen. Hvis
medarbejderen møder mellem 6 og 7, trækkes der tid fra flex kontoen.
Gåtid mellem 13 og 14 trækkes på flex. Hvis du går mellem 14 og 15 lægges der tid til flex
kontoen.
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Under Dynakiskte pauser, kan man opsætte pauser ud fra hvor lang tid en medarbejder har
været på arbejde.
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Som opsat ovenfor, trækkes der 0,25 (15 min.) ikke betalt pause, hvis medarbejderen har
været på arbejde i min. 3 timer.
Efter yderlig 6 timer trækkes der 0,50 (30 min.) betalt pause.

Fanepladet PauseJob er en anden måde at give pause på.
Der oprettes et fraværs job som er markeret i pausejob.
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Når der så stemples på dette job, justerer systemet tiden efter de opsatte regler.
Som vist ovenfor vil en stempling på exempelvis 1,5 time på dette pausejob give 0,25 betalt,
0,50 på ikke betalt og 0,25 på betalt. Det sidste tid vil blive normal arbejdstid, hvis du ikke
lavet en prioritet 4 som giver ex. 10 timer på ikke betalt.

2.1.2

Daglig brug
Den daglige brug af systemet består af nogle få funktioner som oftest udføres i en bestemt
rækkefølge.

Opret fravær for medarbejdere som melder sig syge, er på kursus eller
lignende, for dagen idag.
eller

Lav en situationsrapport for medarbejdere der er mødt ind, og udskriv den til
dokumentation. Hvis der er medarbejdere som ikke er mødt som forventet, skal der finde ud
af hvorfor og evt. fravær skal oprettes.
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Beregn gårsdagens stemplinger.

Behandl fejlstemplinger, hvis der er nogen.

Udskriv stempel rapport fra i går og check at alt ser fornuftigt ud.
Hvis fraværet er oprettet og fejlstemplingerne er rettet og beregnet, er den daglige håndtering
overstået. Gentag proceduren hver dag.
2.1.2.1

Opret fravær

Oprettelse af fravær er hurtigt gjort.

Tryk på knappen

, hvorefter vinduet nedenfor vises:

Tryk nu på
for at oprette et nyt fravær.
medarbejdere for udvalgte uger.

opretter fravær på
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Lønnr: skal indeholde et eller flere lønnumre. (ex "100" eller "100,154,300-500"). Når der er
indtastet "et" lønnummer, og fokus fjernes fra Lønnr: feltet, vil systemet forsøge at finde de
mest brugte arbejdsmønstre for den valgte medarbejder inden for de sidste 3 måneder og
vise dem i felterne til højre. Hvis der ikke er nogle beregnede stemplinger på medarbejderen,
kan arbejdsmønstrene (hvis de er markeret med fraværsvalg) hentes ved at trykke på
. Hvis man i virksomheden benytter arbejdsplaner med en del
skift mellem de enkelte medarbejdere, kan de måske være en fordel, at benytte kalenderen
istedet.
Hvis der ikke indtastes noget i Lønnr. feltet, er det muligt at indtaste filial, afdeling, gruppe og
type istedet for.
[Filial:] skal indeholde nummer eller et udvalg af numre (ex "100" eller "100,154,300-500").
Når så der trykkes på
, vil systemet gennemløbe alle medarbejdere og se hvem der
passer på selektionerne i felterne filial, afdeling, gruppe og type, og oprette fravær på hver
enkelt medarbejder hver for sig.
[Afdeling:] skal indeholde nummer eller et udvalg af numre (ex "100" eller "100,154,300-
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500"). Når så der trykkes på
, vil systemet gennemløbe alle medarbejdere og se hvem
der passer på selektionerne i felterne filial, afdeling, gruppe og type, og oprette fravær på hver
enkelt medarbejder hver for sig.
[Gruppe:] skal indeholde nummer eller et udvalg af numre (ex "100" eller "100,154,300-500").
Når så der trykkes på
, vil systemet gennemløbe alle medarbejdere og se hvem der
passer på selektionerne i felterne filial, afdeling, gruppe og type, og oprette fravær på hver
enkelt medarbejder hver for sig.
[Type:] skal indeholde nummer eller et udvalg af numre (ex "100" eller "100,154,300-500").
Når så der trykkes på
, vil systemet gennemløbe alle medarbejdere og se hvem der
passer på selektionerne i felterne filial, afdeling, gruppe og type, og oprette fravær på hver
enkelt medarbejder hver for sig.
[Ordre nr.:] giver mulighed for at angive ordrenummer på oprettet fravær (hvis fravær skal
gemmes på en intern ordre.
Ansat > 6 mdr.: er feltet der skal indeholde nummeret på det fraværsjob der skal oprettes
fravær på, for medarbejdere der er ansat mellem over 6 måneder. Hvis du ikke kender
nummeret kan du trykke på
knappen.
[Ansat 8 u. - 6 mdr.:] er feltet der skal indeholde nummeret på det fraværsjob der skal
oprettes fravær på, for medarbejdere der er ansat mellem 8 uger og g måneder. Hvis du ikke
kender nummeret kan du trykke på
knappen.
[Ansat < 8 uger:] er feltet der skal indeholde nummeret på det fraværsjob der skal oprettes
fravær på, for medarbejdere der er ansat under 8 uger. Hvis du ikke kender nummeret kan du
trykke på
knappen.
Dato: er til indtastning af start- og slutdato. Hvis der ikke indtastes en slutdato, afslutter
systemet selv fraværet når der kommer en stempling ind i systemet på den valgte
medarbejder.
[Uger:] giver mulighed for at oprette freavær på uger.
[Kalender] skal afkrydses, hvis der ikke benyttes flydende arbejdsmønstre. (Hvis der er lagt
data ind i kalenderen for den aktuelle medarbejder, foreslår (afkrydser) systemet selv at
kalender benyttes.

Det er muligt at lave overlappenede fravær. Du vil dog få en advarsel.
Hvis du alligevel vælger at oprette fraværet, vil den med den seneste startdato blive genereret
først.
Ex. Du har nogle funktionærer som ikke stempler arbejde men vil gerne have mulighed for at
tjekke fraværs procenter.
Løsning: Opret et fravær på et arbejdsjob med startdato for ansættelse af medarbejderen og
slutdato langt ud i fremtiden (måske 10 eller 20 år).
Når medarbejderen så holder ferie eller er syg, opretter du fravær for denne del med startdato
og venter med at indsætte slutdato til medarbejderen er mødt igen (med mindre det er ferie
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eller sådan noget, som du allerede kender slutdato for)
Nu vil systemet så oprette fravær for sygdom/ferie ind i perioden for arbejde.
Har I tilkøbt feriemodulet, er det muligt at lave en ferieplan på skærmen:

Tryk på knappen

for at vise ferieplanen:

Der kan sættes selektioner op i felterne Medarbejder, filial, afdeling, gruppe og type.
Udfyldte felter betyder hel dags fravær. Felter der ikke er helt udfyldte er en dag med arbejde
og fravær. Felter hvor der kun er en farvet kant er en forespørgsel på fravær fra en
medarbejder. (Se nedenfor)
Det er også muligt kun af vise 1 fraværsjob.
Hvis der er fravær der er vist som nedenfor (kun kanten er farvet). Er det fordi det er en
forespørgsel fra en medarbejder, som kan godkendes eller afvises.
Hvis beskeden godkendes, oprettes fraværet automatisk, eller sendes en besked retur til
medarbejderen om at forespørgslen er afvist.
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Hvis der scrolles i listen af medarbejdere, trykkes der på knappen
vinduet igen.

for at opdaterer

Det er muligt at oprette fravær for en dag eller for en periode ved at højreklikke i et tomt felt
eller trække en blok med venstre museknap:

Den øverste menu [Opret fravær], viser opret fravær dialogen:
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Ved at klikke på et af fraværsjobbene, oprettes fraværet straks:

Dan-Time ApS

61

62

Dantimer SQL

2.1.2.1.1 Kalender

Kalenderen kan i visse tilfældet være en god afløser for flydende arbejdsmønstre.
For at vælge kalenderen, skal du enten vælge [Databaser] - [Kalender] i menuen:
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eller vælge kalender fra oversigt over medarbejdere:

Hvis kalender vælges fra hoved menuen, viser vinduet nedenfor sig på skærmen.
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Det du nu skal gøre, er at vælge hvem/hvad du vil se kalenderen for.
,

,

,

De første 5 knapper viser en liste over det valgte,
indstilling.

,

eller

.

skifter blot til helligdags

Når noget er valgt, vil det stå i titel linien (Kalender - Type: Nummer + Navn - Timer i eventuel
maske og timer i aktuel periode (maske)), (se ovenfor).
Efterfølgende vælger du arbejdsmønsteret ud for de enkelte ugedage ved at trykke på
knappen med dagnummeret, som viser en oversigt over aktive arbejdsmønstre.
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Man kan lave en rullende turnus (maske) ved at markerer start og slut i kalenderen over dag
knapperne. (Se den 4. og 17. september i billedet under. Der er markering i feltet over
datoen).
Hvis en kalender skal have en ny turnus, skal man fjerne markeringen på den gamle turnus.

Det gøres ved at trykke på

knappen, som hopper til den periode (måned) hvor
masken starter (og slutter).

Fjern nu markeringerne og tryk på
knappen. Efterfølgende finder du datoen hvor
den nye turnus (maske) skal starte. Hold muse markøren over arbejdsmønster teksten og klik
på højre museknap. Vælg "Slet kalender fra: xx/xx/xx".

Efter kalenderen er slette frem i tiden kan du lægge de nye arbejdsmønstre i turnusen
(masken) ind. Marker nu den første mandag og den sidste søndag i masken og tryk gem. Hvis

du gerne vil se resultatet, kan du trykke på

knappen og kigge i kalenderen igen.

Det er muligt at bytte kalender mellem medarbejdere, filialer, afdelinger, grupper og typer.
Højreklik i et af tekst felterne:
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Hvis man har udfyldt en uge eller to, for en medarbejder, filial, afdeling, gruppe eller type, kan
man lave en kopi af det indtastede til en senere dato eller en anden medarbejder, filial,
afdeling, gruppe, type.

Tryk på

, for at lave en kopi af noget af kalenderen.

Tryk nu på knappen under Kilde: for hvor du vil kopier fra. [Med], [Fil], [Afd], [Gru] eller [Typ].
Tryk derefter på
under Kilde: for at vælge start uge. Indtast derefter
antal uger der skal kopieres under Uger: under Kilde:
Ny trykker du så på [Med], [Fil], [Afd], [Gru] eller [Typ] under Destination: efterfulgt af
for at vælge destinations ugen. Herefter indtastes antal af uger det
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valgte skal kopieres ud over.
Ex:

Tryk nu på

.

Vinduet bliver nu ryddet, for at indikerer at det kopierede er gemt. Hvis du vil se det igen, så
tryk på den rigtige knap for at vælge det du vil se i kalenderen.
Hvis du kommer til at kopierer for meget, så husk det også er muligt at kopierer tomme dage
oveni udfyldte dage.
2.1.2.2

Situationsrapport

Situationsrapporten viser en oversigt over medarbejdere i firmaet, og hvorvidt de er stemplet
ind eller ej.

Medarbejdere vist med rød skrift, er medarbejdere der ikke er stemplet ind. De andre
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medarbejdere sort skrift, er stemplet ind.
Farverne på jobnr. og navn, er opsætbart i job databasen.
Situationsrapporten opdaterer hver 5. sekund med nye informationer fra stempelurene.
(Software - Jobtimer)
2.1.2.3

Beregn Data

Når du trykker på

knappen, vil systemet forsøge at beregne nye stemplinger.

Hvis noget ikke kan beregne, vil

blive klar i farven.

Der er nogle ting du som bruger af systemet skal være opmærksom på:
Hvis du retter i data der har/skal have indvirkning på historiske data/beregninger, skal du lave
en omberegning. Dette sker under menuen [Funktioner][Slet beregning].

Nå dette menupunkt i systemet vælges, fremkommer dette vindue:
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Her indtaster du et interval af lønnumre samt et datointerval, som skal omberegnes.
Hvis du efterlader krydset i Beregn igen, vil systemet automatisk genberegne de data hvor
beregningen er fjernet på.
2.1.2.4

Behandl Fejlstemplinger

Se afsnittet om behandling af fejlstemplinger

2.2

Danplan
DanPlan er et tillægsprodukt til DanTimer systemet.
I DanPlanen kan du planlægge job/ordre/projekter på de enkelte medarbejdere.

Planlægningen foretages ud fra den forventede arbejdstid på medarbejderen.

Træk en markering i planen med musen. Når du slipper venstre museknap, vises nedstående
vindue.
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H er u dfylder du feltern e m ed de korrekte oplys n in g:

Job Nr.: skal indeholde nummeret på det job der skal udføres. For at få en liste over mulige
jobs, kan du trykke på [Page Down] knappen på tastaturet. Systemet kan som vist ovenfor,
sættes op til at foreslå et standard job. (Tallet kan være fra 1 til 8 cifre)
[Ordre Nr.:] Her indtastes nummeret på den ordre der skal arbejdes på. Hvis ordren ikke
eksisterer i ordretabellen i DanTimer systemet, bliver du adviseret om dette og bedt om at
tage stilling til om ordren skal oprettes. Det er ikke nødvendigt at indtaste et ordrenummer
hvis denne endnu ikke er kendt. Ordrenummeret kan efterfølgende indtastes ved at rette
opgaven.
[Kunde Navn:] Her kan du indtaste navnet på kunden. Dette navn vises i opgave blokken på
planen.
[Tekst 1:] Her kan du indtaste en fritekst som vises i opgave blokken på planen.
[Delbeskrivelse:] Her kan du indtaste en fritekst som vises op dropdown beskrivelsen, hvis
du hviler muse markøren over opgave blokken.
[Beskrivelse 1:] Her kan du indtaste en fritekst som vises op dropdown beskrivelsen, hvis
du hviler muse markøren over opgave blokken.
[Beskrivelse 2:] Her kan du indtaste en fritekst som vises op dropdown beskrivelsen, hvis
du hviler muse markøren over opgave blokken.
[Afsluttet:] Hvis opgaven er afsluttet kan dette markeres i feltet. Det er muligt at afslutte
opgaverne fra drop down menuen ved at klikke på opgave blokken med højre muse knap.
[Alarm kl.] Her kan du indtaste et klokkeslet som bevirker at opgaven popper op på skærem
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på det valgte tidpunkt (virker kun hvis DanPlan programmet kører)
[Låst] Hvis opgaven ikke må fluttes eller gøres kortere/længere kan du markere i dette felt.
[Parkeret] Hvis du ikke ved hvem der skal tage sig af opgaven, kan du markerer i dette felt.
Opgaven vil så blive indsat i listen over planen til senere placering i planen ud for den tigtige
medarbejder. Opgaverne i listen er parkerede opgaver som er datosat til dags dato eller før.

Når medarbejderne stempler på de planlagte opgaver, markeres det i planen ved farveskift og
en "speedometer" blok. Hvis en opgave ikke bliver startet til det planlagte tidspunkt, blinker
kantfarven på opgave blokken skiftevis gult og rødt.
Når en medarbejder er færdig med en opgave, skifter farven til grå så planlæggeren kan se at
medarbejderen er klar til næste opgave.
Farven på medarbejder navnet til venstre, skifter alt efter hvilket job medarbejderen er i gang
med.

.

2.3

Jobtimer
Jobtimer programmet, er Dan-Time's elektroniske PC baserede stempelur.
Her kan medarbejderne stemple ved at indtaste kortnummer på tastaturet. Der kan alternativt
tilsluttes magnetkort eller briklæser til PC'en, og medarbejderne benytter så de udleverede
brikker/kort.
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Indstempling/jobskifte og udstempling
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Indstempling

Indstempling/Jobskifte:
1. Indtast kortnummer
Touchskærm - Tryk på knapperne på skærmen.
PC - Brug det numeriske tastatur. (F5 for at få en oversigt over medarbejdere (Kan
disables))
Mifare/Proxy - Hold brikken/kortet hen foran læseren.
Magnetkort - Kør kortet igennem slids læseren.
Hvis kortnummeret der tastes er samme længde som det antal cifre der er sat op i
systemet, vil Jobtimer terminalen selv skifte til indtastning i næste felt. Ellers skal du trykke
på IND (touch skærm) eller + på det numeriske tastatur (PC)
Hvis systemet ikke er sat op til at stemple på job, vil du på nuværende tidspunkt have
stemplet ind.
2. Indtast jobnummer (Tilkøbsmodul).Hvis systemet er sat op til at spørge på job, skal du her
indtaste jobnummeret. Hvis du trykker på + tasten eller IND stemples du ind på det du
sidst har været igang med (hvis hold job er aktiveret ellers job 0 og ordre 0).
Touchskærm - Tryk på knapperne på skærmen.
PC - Brug det numeriske tastatur. (F5 for at få en oversigt over job)
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Hvis det indtastede antal cifre er samme længde som de forventede vil systemet selv skifte
til næste felt eller sige Tak ind - hvis den ikke forventer indtastning af ordre.
3. Indtast ordrenummer (Tilkøbsmodul). Hvis systemet er sat op til at spørge på ordre, skal
du her indtaste ordrenummeret. Hvis du trykker på + tasten eller IND i stedet for, stemples
du ind på det ordre nummer du sidst har arbejdet på (hold ordre).
Touchskærm - Tryk på knapperne på skærmen.
PC - Brug det numeriske tastatur. (F5 for at få en oversigt over job)
4. Skærmen bliver grøn i et øjeblik for at indikerer at stemplingen er OK.

2.3.2

Udstempling

Udstempling:
1. Indtast kortnummer
Touchskærm - Tryk på knapperne på skærmen.
PC - Brug det numeriske tastatur. (F5 for at få en oversigt over medarbejdere (Kan
disables))
Mifare/Proxy - Hold brikken/kortet hen foran læseren.
Magnetkort - Kør kortet igennem slids læseren.
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Hvis kortnummeret der tastes er samme længde som det antal cifre der er sat op i
systemet, vil Jobtimer terminalen selv skifte til indtastning i næste felt. Ellers skal du trykke
på UD (touch skærm) eller - på det numeriske tastatur (PC)
2. Truk på UD eller - på det nummeriske tastatur.
3. Skærmen bliver grøn i et øjeblik for at indikerer at stemplingen er OK.

2.4

Jobtimer(NF)
(Tilkøbsmodul)
Denne version af software uret, er en backup til den almindelige Jobtimer. Hvis nettet er ude
af drift kan Jobtimer(NF) versionen stadig virke, da den ikke har forbindelse til SQL serveren.
Jobtimer(NoFile) har samme funktionalitet som Jobtimer terminalen.
Der er dog nogle forskelle mellem de to typer terminaler.
(NF) versionen, kan kun benytte tastatur/touch. Der er ikke nogen information om diverse
læsere sammen med medarbejderne i stamdata tekstfilerne (se nedenfor). Desuden skal
(NF) versionen aflæses manuelt.
(NF) versionen gemmer stemplingerne i tekstfiler, som så kan hentes når
netværksforbindelsen er etableret igen.
For af opsætte terminalerne, skal du vælge menuen [System][Terminaler][X-Terminaler].

Nu kommer oversigten over terminalerne op.
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Tryk

for at oprette en ny.

Indtast nummer på ur, og stien til program mappen hvor jobtimer_nf.exe ligger.
Ur Nummer: er nummeret på terminalen. Nummeret vælger du selv.
Sti: er stien til mappen på lokal maskinen hvor jobtimer_nf.exe ligger.

Efter oprettelsen af terminal stierne, trykkes på
. Herefter hentes stemplinger i
tekstfilerne ind i SQL databasen, og stamdata på medarbejdere, jobs og ordre overføres til
tekstfiler i mappen.
Nu skal Jobtimer_NF programmet så bare genstartes for at den får indlæst de nye data, og er
klar til brug igen.
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FlashTimer
Flashtimer programmet, er Dan-Time's nye elektroniske PC baserede stempelur.
Her kan medarbejderne stemple ved at indtaste kortnummer på tastaturet. Der kan alternativt
tilsluttes magnetkort eller briklæser til PC'en, og medarbejderne benytter så de udleverede
brikker/kort.

Indstempling/jobskifte og udstempling
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FlashTimerIndstempling

Indstempling/Jobskifte:
1. Indtast kortnummer
Touchskærm - Tryk på knapperne på skærmen.
PC - Brug det numeriske tastatur. (F5 for at få en oversigt over medarbejdere (Kan
disables))
Mifare/Proxy - Hold brikken/kortet hen foran læseren.
Magnetkort - Kør kortet igennem slids læseren.
Hvis kortnummeret der tastes er samme længde som det antal cifre der er sat op i
systemet, vil FlashTimer terminalen selv skifte til indtastning i næste felt. Ellers skal du
trykke på
(touch skærm) eller + på det numeriske tastatur (PC)
Hvis systemet ikke er sat op til at stemple på job, vil du på nuværende tidspunkt have
stemplet ind.
2. Indtast jobnummer (Tilkøbsmodul).Hvis systemet er sat op til at spørge på job, skal du her
indtaste jobnummeret. Hvis du trykker på + tasten eller
stemples du ind på det du
sidst har været igang med (hvis hold job er aktiveret ellers job 0 og ordre 0).
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Touchskærm - Tryk på knapperne på skærmen.
PC - Brug det numeriske tastatur. (F5 for at få en oversigt over job)
Hvis det indtastede antal cifre er samme længde som de forventede vil systemet selv skifte
til næste felt eller sige Tak ind - hvis den ikke forventer indtastning af ordre.
3. Indtast ordrenummer (Tilkøbsmodul). Hvis systemet er sat op til at spørge på ordre, skal
du her indtaste ordrenummeret. Hvis du trykker på + tasten eller
i stedet for,
stemples du ind på det ordre nummer du sidst har arbejdet på (hold ordre).
Touchskærm - Tryk på knapperne på skærmen.
PC - Brug det numeriske tastatur. (F5 for at få en oversigt over job)
4. Skærmen bliver grøn i et øjeblik for at indikerer at stemplingen er OK.

2.5.2

FlashTimerUdStempling

Udstempling:
1. Indtast kortnummer
Touchskærm - Tryk på knapperne på skærmen.
PC - Brug det numeriske tastatur. (F5 for at få en oversigt over medarbejdere (Kan
disables))
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Mifare/Proxy - Hold brikken/kortet hen foran læseren.
Magnetkort - Kør kortet igennem slids læseren.
Hvis kortnummeret der tastes er samme længde som det antal cifre der er sat op i
systemet, vil FlashTimer terminalen selv skifte til indtastning i næste felt. Ellers skal du
trykke på

2. Truk på

(touch skærm) eller - på det numeriske tastatur (PC)

eller - på det nummeriske tastatur.

3. Skærmen bliver grøn i et øjeblik for at indikerer at stemplingen er OK.

2.6

Terminaler
DanTimer systemet kan benytte forskellige terminaler.
Der kan dog være problematikker med at benytte forskellige terminaler samtidig.

2.6.1

D-xxxx hardware Terminaler
De efterfølgende terminaler kan benyttes enkeltvis eller i kombination med hinanden. Det er
dog ikke tilrådeligt at benytte D-3370 (fingeraftryks versionen) i forskellige versioner, da der er
forskel på læserne, og fingeraftryks maskerne der gemmes ikke kan benyttes af anden den
læser type som fingeren er indrullet i.
Alle terminalerned af denne type er født med RJ45 stik til netværk.

2.6.1.1

D-3110
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D-3110 stempelur/terminal:
Medarbejderne stempler via tastaturet med deres PIN kode eller via læseren til rfid kort/
brikker.
Stemplingerne hentes dirrekte fra DanTimer programmer. Det er dog også muligt at aflæse
stemplingerne via USB og indlæse dem i DanTimer programmet
2.6.1.2

D-3150

Enter topic text here.

2.6.1.3

D-3210

Enter topic text here.
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D-3350

Enter topic text here.
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D-3370

Enter topic text here.

2.6.1.6

Aflæs D-xxxx terminal via USB

Hvis du ikke har dirrekte forbindelse til terminalen via netværk, er det muligt at synkroniserer
stemplinger og medarbejdere via en USB nøgle (flash/memory stick).
Det der skal ske inden det kan lade sig gøre, er at terminalens serienummer skal regisreres i
DanTimer systemet. Det kan gøres på en af to måder:
1. Tilslut terminalen til netværket via switch/hub og læs IP adressen i terminalens display
under opstart eller vent til terminalen skriver dato og klokken og tryk #22 efterfulgt admin
koden (står i quick start manual) og #. IP adressen vises på side 3. Når du har IP adressen
på terminalen, opretter du den i DanTimer systemet. Under menuen System +
Terminaler + CS Terminaler.
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Tryk ny for at oprette terminalen.
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Indtast nummer på terminalen/uret.
Portnummer er udfyldt med standard fra terminalen.
IP adressen du har aflæst i displayet på terminalen, indtastes.
Tryk nu OK.
Nu læser DanTimer softwaren informationerne (Serienummer) på terminalen. Tryk Ret og
marker "Ikke aktiv" feltet.
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Hvis terminalen ikke markeret til "Ikke aktiv", vil systemet forsøge at kommunikerer med
terminalen hver gang der beregnes, redigeres stemplinger eller medarbejdere.
2. Metode nummer 2 benyttes, hvis der ikke er noget netværk. Det er næsten det samme der
skal gøres. Der skal oprettes en terminal med nummer, men der behøver ikke at blive
indtastet IP adresse. Du skal til gengæld selv indtaste Serie nummeret på terminalen.
Serienummer finder du på kassen, som terminalen blev sendt i eller bag på bagpladen eller
inde på printet. Det er CPU nummeret du skal bruge.

Når det er sat op, skal du informerer systemet om på hvilket drev der skal udveksles data.
Dan-Time ApS

Systemoversigt

87

Det gør du under system indstillinger: (du kan først se hvilket drev det er når USB drevet er
monteret i din computer.)

Nu er informationerne i DanTimer systemet sat korrekt op.
For at hente stemplinger i terminalen skal du stikke USB drevet i terminalen i bunden. På D3370/3350 terminalerne går det lidt stramt, så tjek lige at den vender rigtigt inden du trykker
den ind.

3

Systemopbygning
Systemet er bygget op af moduler. Virksomheden betaler på den måde kun fro de dele af
programmet som der aktuelt er behov for.
Ud over modulerne, er importer og eksporter til andre systemet også noget som kan tilkøbes
efter behov.

3.1

Moduler
Komme/Gå
Job (Tilkøb)
Ordre (Tilkøb)
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Danplan (Tilkøb)
SMS_Stempel (Tilkøb)
Tøj (Tilkøb)
SitRap Std.Alone (Tilkøb)

Brugerlåsning (Tilkøb)
Afvigelser (Tilkøb)
Afspadsering (Tilkøb)
PeriodeOvertid (Tilkøb)
Ferie (Tilkøb)

MultiJob (Tilkøb)
Værkstedsstyrring (Tilkøb)

3.1.1

Komme/Gå
Komme/Gå modulet er grundsystemet i DanTimer programmet.
Systemet består af flere programmer og moduler. Der er programmer til ind/udstempling,
planlægning, timesedler osv.
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Her er hovedprogrammets menu. Programmet er opdelt i logiske menuer og et knappanel til
de funktioner der benyttes oftest.
Når medarbejderne har stemplet hver dag i et af programmerne der benyttes til denne del,
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beregnes stemplingerne, og resultatet kan udskrives eller eksporteres til et tredjeparts
system (løn, MPS osv.).
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Grundsystemet kan udbygges med mange forskellige moduler til håndtering af job, ordre,
afspadsering, fleks, planlægning og eksporter til diverse løn og MPS systemet, blot for at
nævne nogle få.

3.1.2

Job
(Tilkøbsmodul)
Job modulet giver mulighed for at stemple på job (opgaver) i stempeluret. Dette giver et bedre
overblik over hvad medarbejderne får tiden til at gå med. Jobmodulet udbygges ofte med
ordremodulet som muliggør registrering af hvilke kunder arbejdet udføres for.

3.1.3

Ordre
(Tilkøbsmodul)
Ordre modulet giver sammen med jobmodulet mulighed for registrering på både opgave og
kunde. Dette kan så danne grundlag for integration til MPS/ERP system og efterfølgende
detajerede statistikker og grundlag for fakture til kunden.

3.1.4

Danplan
(Tilkøbsmodul)
Danplan, er et tillægs modul til dantimer systemet.
Det er et selvstændigt program, som benytter dantimer systemets databaser.
Danplanen, er en avanceret Gantt Tavle.
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SMS_Stempel
(Tilkøbsmodul)
SMS_Stempel modulet, gør det muligt for medarbejderne at stemple vha. en mobiltelefon.
Der sendes en SMS til modtager nummeret i formatet beskrevet nedenfor.
SMS Stempelur

Send SMS til telefonnr.: 20 692 892

Ind/Jobskifte: I [K123] [J15874] [O889524] [THej jeg går nu]
I /i:

Indikerer indstempling/jobskifte

K/k:

Kortnr. 1-4 cifre. Hvis telefonnr ikke er tilknyttet kortnummeret, kan man indtaste et
andet kortnr. Feltet kan undlades. (IJ15874O889524THej jeg går nu)

J/j:
Jobnr. 1-8 cifre. Feltet kan undlades (men så skal ordrenummer også undlades), så
bliver der bare stemplet på job 0.
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O/o:
0.

Ordrenr. 1-8 cifre. Feltet kan undlades. Så bliver der bare stemplet på ordre nummer

T/t:

Tekst. Gemmes sammen med stemplingen som en kommentar. Feltet kan undlades.

Ex.:
Stempler ind på kortnr. 123, jobnr. 15874, ordrenr. 889524, tekst ’Hej jeg går nu’
IK123J15874O889524THej jeg går nu
Stempler ind på kortnr. 13, jobnr. 0, ordrenr. 0 med teksten ’Så er det weekend’.
IK13TSå er det weekend
Stempler ind på mobilnr., jobnr. 0 og ordrenr. 0 uden tekst.
I

Udstempling: U [K1234] [J23] [TGået hjem]
U/u:

Udstempling

K/k:

Kortnr 1-4 cifre. Hvis telefonnr ikke er tilknyttet kortnummeret, kan man indtaste et
andet kortnr. Feltet kan undlades. (UJ23TGået hjem)

J/j:

Jobnr 1-8 cifre. Feltet kan undlades. Man stempler ud på et job der autoafslutter (ex.
Gå syg hjem).

T/t:

Tekst. Gemmes sammen med stemplingen som en kommentar. Feltet kan undlades.

Ex.:
Stempler ud på kortnr 1234, job 23 med teksten ’Gået hjem’
UK1234J23TGået hjem
Stempler ud på kortnr. 1234 med teksten ’Gået hjem’
UK1234TGået hjem
Stemplet ud på på mobilnr. med teksten ’Gået hjem’
UTGået hjem
Stemplet ud på mobilnr.
U
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Tøj
(Tilkøbsmodul)
Tøj modulet giver mulighed for at administrerer medarbejdernes tøj forbrug.
Hver medarbejder optjener et antal point pr. måned, som de så kan benytte til at købe tøj.

3.1.7

SitRap Std.Alone
(Tilkøbsmodul)
Viser det samme som situationsrapporten i dantimer systemet. Det kan dog køres seperat.
Se beskrivelsen her.

3.1.8

Brugerlåsning
(Tilkøbsmodul)
Dette modul muliggør opsætning af begrænsninger for de enkelte brugere.
Der er 2 muligheder for at begrænse brugernes brug af systemet.
1. Der kan sættes en begrænsning på hvilke medarbejdere en bruger kan se.
Ex. afdeling 1-3, gruppe 5
Dette vil bevirke at brugeren med denne begrænsning kun kan se medarbejdere (og
tilhørende data) der er i afdeling 1,2,3 og i gruppe 5.
2. Den anden begrænsning er på menuplan. Her kan man bestemme hvilke menuer og
databaser en bruger har rettighed til at benytte.
ex.
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denne bruger har adgang til medarbejder databasen men kan ikke slette medarbejdere.

3.1.9

Afvigelser
(Tilkøbsmodul)
Dette modul gør det muligt at sætte kriterier op for hvornår stemplinger der afviger fra normen
skal fanges af systemet og godkendes af en bruger.

Afvigelsesmodulet giver mulighed for at flytte check og godkendelse af stemplinger til
værkfører/afdelingsleder og dermed mindske løn medarbejdernes administration.
Der er to grupperinger af afvigelser som systemet håndterer.
1. Komme og gå afvigelser
2. Job afvigelser

Komme og gå afvigelser
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I arbejdsmønstrene er det mulig at opsætte kriterier for hvornår en stempling betragtes som
en afvigelse.
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Hvis man som vist ovenfor har et arbejdsmønster hvor den forventede arbejdsdag er fra 7:00
til 15:00 (markeret med blå), kan man som her vælge at sætte nogle regler for tiden før og
efter komme og gå tider. I viste eksempel vil medarbejdere der møder mellem 6,75 og 7,08
(6:45 og 7:05) få godtgjort tiden fra klokken 7:00 (indikeret af kolonnerne KF = Komme Før og
KE = Komme Efter). Det samme gør sig gældende for gå tiden (GF = Gå Før og GE = Gå
Efter), hvilket er meget normalt for de fleste virksomheder.
Men hvad gør man når en medarbejder møder kl. 6,50 (6:30). Er det fordi vedkommende skal
møde på det tidspunkt, er det fordi der ingen trafik var eller skulle børnene ikke i skole den
dag. Uanset årsag skal der tages stilling til om medarbejderen skal have løn fra 6,50 (6:30).
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Under fanebladet afvigelser kan du sætte begrænsninger op som gør at møde og gå tider
som falder udenfor KF/KE og GF/GE skal godkendes/behandles inden de sendes til
lønsystemet.

knappen bliver klar, hvis der er nogle fejl/afvigelser i forbindelse med beregning af
stemplinger.
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Nå du trykker på knappen vises listen over beregningsfejl/afvigelser.
I tilfældet ovenfor er medarbejderen mødt for tidligt (indikeret af knappen i højre side som er
blevet tydelig).
Der er nu 3 (2 hvis systemet ikke er udvidet med et afspadserings modul) muligheder.
1. Godkend afvigelsen. Stemplingen vil nu blive beregnet efter arbejdsmønsteret som det
er.
2. Beregn fra forventet starttid. Stemplingen bliver beregnet fra forventet mødetid angivet i
arbejdsmønsteret:

3. Hvis systemet er udvidet med afspadserings modulet, kan du under fanebladet
afspadsering vælge om tiden skal påvirke lønnen eller afspadserings saldoen.
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Godkendelser eller justeringer af beregnede stemplinger ændre ikke ved de oprindelige
stemplinger men kun ved de beregnede resultater.

Job afvigelser
Denne form for afvigelser giver mulighed for at stoppe automatisk udbetaling af ekstra tillæg
ved bestemte job. Afvigelsen skal godkendes eller afvises inden beregningen.
Opsætningen foregår via job/fravær.
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Ved oprettelse/rettelse af job/fravær er det muligt at markerer om systemet skal have en
godkendelse inden beregning.
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Som i tilfældet ovenfor, er truck kørsel sat til at være en afvigelse. Det er ofte job der kan
stemples på via stempeluret og som giver et tillæg. Hvis dette check ikke var til stede kunne
nogle medarbejdere måske fristes til uberettiget at stemple på ”Truck kørsel” for at få det
ekstra timetillæg.
I beregningsfejl vinduet viser det sig således:
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Nu er det så muligt at godkende eller afvise jobbet (tillægssats/engangssats).

Se disse punkter i arbejdsmønstre og beregningsfejl.

3.1.10 Afspadsering
Afspadserings modulet, muliggør tilknytning af en afspadserings konto til hver medarbejder.
Der kan opsættes forskellige kriterier for hvornår og hvor mange timer der skal til afspadserings kontoen
eller udbetales.

Medarbejdernes saldi bliver automatisk summeret ud fra over/under-tid på de enkelte arbejdsdage/
perioder.
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Sæt op hvor lang tid perioden er, hvad der skal ske med saldoen når perioden slutter og hvor meget tid
der skal lægges til saldoen for hver overtime.
Desuden kan du opsætte begrænsninger for hvor mange timer medarbejderen min/max må skylde/have
til gode.
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Resultatet vil så kunne ses på bl.a. lønrapporten.
Medarbejderen kan så selv følge med i hvordan udviklingen er i afspadseringssaldoen.

Opsætningen foregår i gruppe databasen.

3.1.11 PeriodeOvertid
(Tilkøbsmodul)
Normalt beregnes overtiden pr. dag.
Men der har de seneste år vist sig et skift i overenskomster, som bevirker at medarbejderne
skal have 37 timer pr. uge eller 74 timer pr. 14 dages periode inden de kan få overtid.
Dette tager PeriodeOvertid's modulet hensyn til.

3.1.12 Ferie
(Tilkøbsmodul)
Feriemodulet, benyttes til at beregne afholdt og optjent ferie og feriefridage for de enkelte
medarbejdere.
Feriemodulet giver adgang til flere forskellige funktioner i DanTimer SQL versionen.
1. Håndtering af ferie og feriefridage
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2. Udskrift af diverse rapporter
3. Ferieplan vinduet

Feriemodulet har efter version 1.11.10.18 fået en overhaling. Den tidligere metode kan stadig
bruges, men er svære, at administrere.
Herunder beskrives først den gamle metode efterfulgt af den nye.
Den gamle metode

Her indtaster du informationer om hvor mange timer medarbejderen optjener af ferie og
feriefridage pr. måned. (Husk at udfylde Ansat: datoen)
Optjente feriedage pr. måned: her indtastes det antal feriedage medarbejderen optjener
pr. ansat måned (ved fuldtid 25 dage /12). Tiden kan også indtastes i dage pr. år.
Optjente feriefritimer pr. måned: her indtastes det antal timer en medarbejder optjener
pr. ansat måned. (ved fuldtid 37 timer / 12). Tiden kan også indtastes i timer pr. år.
[Overført feriesaldo:] her indtastes en evt. saldo, som er overført fra tidligere
arbejdsgiver.
[Feriefritime saldo:] her indtastes en evt. saldo, som er overført fra tidligere arbejdsgiver.
[Dato:] her indtastes datoen for den overførte saldo. Primo datoen vil oftest være 1. januar
efter optjeningsår. Hvis medarbejderen ex. har 5 ekstra feriedage til afvikling i ferieåret som
afvikles fra 1. maj 2011, skal Overført feriesaldo sættes 30 og Dato sættes til 1. januar
2011.
Den nye metode
Benyt de 2 listbokse til at indtaste en primo som automatisk duplikeres til samme dato de
efterfølgende år. (Kun i meget få tilfælde skal der laves mere end en primo oprettelse).
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Ved oprettels e af s aldo in dtas tes datoen for frigivels en af s aldoen og an tallet af tim er/dage der
s kal gives i s tarten af h vert ferieår.
Til s ids t m arkeres i Prim o. H v is de t e r e n korre ktion af fe rie kon toe n , skal de r ikke
m arke re s i P rim o.
Den n ye m etode giver flere m u ligh eder for at korrigere s aldi og overførs el m ellem afs pads erin g/
flex og ferie/feriefridage.

Du kan vælge at få en saldoliste med på ”Medarbejder Lønrapport”, som viser saldoen
for ferie og ferie fri.

Desuden kan du få vist fraværsplanen under oprettelse af fravær.
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Det er også muligt at udskrive en fraværsplan:
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3.1.13 MultiJob
(Tilkøbsmodul)
Nogle produktionsvirksomheder har medarbejdere der passer flere maskiner/funktioner af
gangen. Dette gør det svært at stemple ind i mellem jobbene på de enkelte maskiner. Derfor
har vi muliggjort dette ved at have noget vil kalder multijob.
Det betyder, at et job kan henvise til mange jobs, med en % fordeling på hvert job.
Beregningen vil så fordele tiden på den enkelte job der er tilknyttet multijobbet.

3.1.14 Værkstedsstyrring
Lavet til Volvo Truck Center i Taastrup.

3.1.15 W3 Programmer
DanTimer programmet har nogle webserver programmer til brug for web adgang til
DanTimer systemets data.
w3admin
w3sit
w3st_big
w3status
w3tilstede
3.1.15.1 w3admin

w3admin er et interface til administratorer.
Der er pt. mulighed for at se en situationsrapport og oversigt over stemplinger.
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3.1.15.2 w3sit

w3sit viser en situantionsrapport ud fra stemplinger i systemet.

3.1.15.3 w3st_big

Dette er interfacet til medarbejderne der skal kunne se deres saldi, forespørge om fravær/
ferie, sende og modtage beskeder til og fra lederne og stemple (evt. rette stemplinger).

Sa ldi M e nue n
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Efter medarbejderen er logget ind på siden, kan der under
adgangskode for medarbejderens adgang til siden.

rettes/oprettes

Sa ldi se ktio ne n
viser siden ovenfor.

I saldi sektionen kan medarbejderen se sine saldi for afspadsering, flex, ferie, feriefri og
arbejdstide den sidste uge/14 dage.

B e ske de r se ktio ne n

I bes keder s ektion en kan m edarbejderen s e bes keder der en dn u ikke er læ s te/godken dte.

Ved at trykke på

kn appen kom m er dialog s iden n eden for til s yn e.
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Her kan man skrive beskeder til sine overordnede/ledere og planlægge sit fravær (se
nedenfor).

Fra væ r se ktio ne n
Fravæ ret bliver m arkeret i kalen deren n eden for (s e n eden for) m ed grå felter og farvet s krift u d fra
jobfarven .

Dan-Time ApS

116

Dantimer SQL

Når fraværet er godkendt skifter det farve:

Det er dog ogs å m u ligt at klikke i kalen deren på den dato m an gern e vil h ave fri/fravæ r:
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Så vælger man bare fraværsjobbet og slutdatoen og trykker ok.
Der bliver så sendt en besked til overordnede som så kan godkende eller afvise
forespørgselen.

Simpe l re gistre ring se ktio ne n
I denne sektion er det muligt for medarbejderene at stemple ind og ud. (Komme/gå
registrering)

Ste mplinge r se ktio ne n
I denne sektion er det muligt for medarbejderene (hvis der er givet adgang), at rette/oprette
stemplinger.
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H er in dtas ter m edarbejderen dato, klokken , s tatu s og evt. (job og ordre).
Alle s tem plin ger der er m an u elt oprette eller rettet på den n e m åde bliver flaget til godken dels e i
Dan Tim er program m et.

M ø de pla n M e nue n
M edarbejdern e kan s e en overs igt over h vor og h vorn år vedkom m en de s kal m øde.
Des u den vis es plan lagt fravæ r og h elligdage.
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3.1.15.4 w3status

Enter topic text here.
3.1.15.5 w3tilstede

Enter topic text here.

4

Menuen
Herefter følger en oversigt over hovedmenuen.
Først en gennemgang af knapperne på værktøjs linien.
Derefter en gennemgang af de enkelte menuer:
System
Databaser
Funktioner
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Toolbar Knapper

Beregn uberegnede stemplinger.

Behandel fejlstemplinger og afvigelser.

Rediger stemplinger og godkend til eksport.

Viser stemplinger

Udskriv rapporter

Import/eksport af data.

Opret fravær.

Vis/udskriv situationsrapport.

Aflæs SMS-stemplinger.
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Beregn
Denne funktion beregner uberegnede stemplinger.

Når du trykker på

knappen, forsøger systemet at beregne uberegnede stemplinger.

Hvis der er nogle fejl i stemplingerne, vil dette blive indikeret ved at
knappen bliver
tydelig og der vil på status baren nederst på skærmen vises antallet af fejlstemplinger og
antallet af uberegnede stemplinger.

4.1.2

Behandel fejlstemplinger
Behandlingen af beregningsfejl, kan betyde 2 ting.
Godkendelse af afvigelser.
Rettelser af fejlstemplinger.

Et tryk på

viser oversigt over beregningsfejl.

som viser en liste over beregningsfejl/afvigelser, som måtte være i systemet på det givne
tidspunkt.
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Mulige ikoner:
Betyder at stemplingen IKKE er beregnet.
Betyder at stemplingen er beregnet og afvigelsen er godkendt MED eventuel overtid.
Betyder at stemplingen er beregnet og afvigelsen er godkendt UDEN eventuel overtid.
Betyder at stemplingen er beregnet og afvigelsen er AFVIST.
Ingen ikon betyder at stemplingen er beregnet og der var ingen afvigelser.
H vis s tem plin gen ikke er beregn et vis es det faktu elle tids pu n kt for s tem plin gen .

H vis den derim od er bereget vis e det tids pu n kt s om der beregn et fra og til efter en afvigels e er
afvis t:

H er s es de s am m e s tem plin ger i s tem pel overs igt og beregn in gs fejl overs igt. Begge er efter
beregn in g. Da der er KF på 1 5 og GF på 5 vis er s tem plin gern e de faktu elle s tem peltids pu n kter, m en
beregn in gs fejl/overs igt vis er de beregn ede tids pu n kter.

Mulige beregningsfejl:
Arbejdsmønster ikke fundet:
Hvis systemet er sat op til at benytte flydende arbejdsmønstre, og der ikke er noget der
passer på medarbejderens gruppe, stemplingens komme tid og evt. gå tid eller ugedagen
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der er stemplet ikke er dækket af noget arbejdsmønster.
Hvis systemet er sat op til at benytte kalenderen, og der ikke er indtastet noget
arbejdsmønster på den givne dag, som passer på medarbejderens stamdata (filial,
afdeling...).
De 2 forskellige situationer kræver hver sin løsning.
Flydende, er enten et spørgsmål om at oprette et arbejdsmønster mere, eller udvide
intervallerne (Kommeinterval/Gåinterval/Ugedage) på en allerede eksisterende.
Kalender, er kun et spørgsmål om at udfylde de manglende dage i den valgte kalender.
Periode større end xx timer.
Under system indstillinger, er det muligt at sætte op hvor lang tid en periode kan være.
Dette er
Jobnr. ikke fundet.
Hvis denne fejl viser sig i listen, så er der oprettet en stempling på et job der ikke eksisterer.
Det skulle ikke kunne lade sig gøre.
Ordrenr. ikke fundet.
Hvis denne fejl viser sig i listen, så er der nogen der har oprette en stempling på en ordre
der ikke eksisterer. Det skulle ikke kunne lade sig gøre.
Overflow i tidstype x
Hvis denne fejl viser sig, så er det fordi der mangler noget tid i arbejdsmønster justeringen.
Et eksempel kunne være at normaltiden er sat op til 7,5 time, og J.Op ikke er afkrydset.
Hvis der så under perioderne under Generelt fanebladet er mere end 7,5 time der skal give
normaltid, så forsøger den at justerer tiden op til næste tidstype, men der er sat en
begrænsning i arbejdsmønsteret der stopper dettte.

Mulige afvigelser (Tilkøbsmodul)
Job afvigelse
Hvis der er stemplet på et job der skal godkendes. Hvis stemplingen godkendes, vil
beregningen blive gennemført på normal vis. Hvis afvigelsen afvises, vil stemplingen blive
beregnet som om der var stemplet på job 0.
Komme afvigelse
Hvis der er stemplet udenfor afvigelses intervallerne der er sat op i arbejdsmønstrene. Hvis
stemplingen godkendes, vil den blive beregnet som om det er i orden at medarbejderen er
mødt for tidligt og eventuelle overtider vil blive udbetalt. Hvis stemplingen derimod bliver
afvist, vil den blive beregnet som om tiden før forventet indstempling ikke eksisterede.
Ex. en medarbejder møder 6,50, og afvigelsen på komme tiden er sat til 6,75. Den
forventede indstempling er sat til kl. 7,00. Hvis denne afvigelse godkendes, vil der
stemplingen blive beregnet som værende startet kl. 6,50. Hvis den ikke godkendes, vil
stemplingen blive beregnet som værende startet kl. 7,00.
Hvis det er en komme efter afvigelse der er tale om, vil systemet ved en godkendelse
beregne stemplingen som om medarbejderen er kommet til tiden. Og ved en afvisning vil
systemet beregne stemplingen som om vedkommende er stemplet ind for sent, og derfor
blive trukket i løn.
Gå afvigelse
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Hvis en medarbejder går hjem for tidligt, og dette bliver en afvigelse, vil en godkendelse
beregne tiden som om medarbejderen er gået til normal gåtid.
Hvis en medarbejder går hjem for sent, vil en godkendelse give overtid og en afvisning
resulterer i en beregning uden overtid.
Alle afvigelser der godkendes eller afvises, bliver registreret i stempel databasen med navn
på bruger og hvilken afvigelse der er godkendt eller afvist.

viser oversigt over gårsdagens (eller valgte datos) stemplinger og en fane med
eventuelt ikke mødte medarbejdere.

Det er muligt at rette Dato, Kl, CalcKl, +Tid, Arb.M., JobNr og OrdreNr.
De fleste felter siger lidt sig selv. Men CalcKl. er lidt speciel i dette tilfældet.
Du kan rette klokkeslet uden at rette klokkeslet ved at indtaste et tidspunkt i CalcKl. feltet.
Dette her ikke nogen indflydelse af rettet status på stemplingen, men der gemme stadig en
rettet log under stemplingen.
Vær forsigtig når du indtaster et tidspunkt her. Hvis du kommer til at ændre klokken til et
klokkeslet der ligger før eller efter en tidligere eller senere stempling, kan det få uforudset
effekter med rækkefølgen af stemplinger.

4.1.3

Udskriv rapporter

Nå du trykker på denne knap
systemet.
Hvis du trykker

, får du en oversigt over de rapporter i har oprettet i

vises vinduet til oprettelse af rapporter. (Når rapporten er konfigureret
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trykker du på OK, og rapporten ligger det til fremtidig brug, hvor du bare skal rette datoerne.).

[Brugernavn/Brugerprofil:] er et felt hvor systemet indsætter dit brugernavn. Hvis
brugernavnet indsættes, er det kun dig der kan se rapporten i oversigten over rapporter.
Dermed er der ikke nogle der kan rette i dine indstillinger og opsætninger.

Type: er typenavnet der skal vælges (Se oversigt nedenfor). Når typen er valgt, bliver nogle af
felterne inaktive. Disse felter kan ikke bruges.
[Navn:] er feltet til navnet på rapporten. Dette navn bestemmer du selv.
Dato: er dato intervallet for rapporten. Hvis typen er "Medarbejder stempel" er dato intervallet
efter stempel dato. Ellers er det efter posteringsdato.
[Nummer:] er nummer/numrene på de Medarbejder:, Job: eller Ordre: der skal være med
på udskriften (ex. 1-5,8,200-).
[Filial:] er filial nummer/numrene på de Medarbejder:, Job: eller Ordre: der skal være med
på udskriften (ex. 1-5,8,200-).
[Afdeling:] er afdelings nummer/numrene på de Medarbejder:, Job: eller Ordre: der skal
være med på udskriften (ex. 1-5,8,200-).
[Gruppe:] er gruppe nummer/numrene på de Medarbejder:, Job: eller Ordre: der skal
være med på udskriften (ex. 1-5,8,200-).
[Type:] er type nummer/numrene på de Medarbejder:, Job: eller Ordre: der skal være med
på udskriften (ex. 1-5,8,200-).
[Ur:] er nummeret på stempeluret medarbejderen har stemplet i. Det kan benyttes til at finde
ud af, hvilke medarbejdere der flyttes rundt i forskellige afdelinger og dermed skal belaste
lønudgiften i den aktuelle afdeling.
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[Sortering:] her kan du vælge sorteringen i visse rapporter.
[Skabelon:] benytte sammen med udskrifter der indsætter data i en predefineret skabelon i
Microsoft Excel eller Word.
Udskriv direkte fra DB er et afkrydsningfelt der indikerer at man fra database oversigten
kan trykke på udskriv, og så benyttes templaten som er sat op med denne markering.

Under fanebladet Format, er der nogle flere afkrydsningsfelter, som kan benyttes (Afhængig
af hvilken rapport type der er valgt).
Lønsatsliste viser en oversigt over lønsatser med tilhørende timer og satser.

Personliste viser en liste over de medarbejdere der har arbejdet på ordren.
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Jobliste viser en liste over de job der er stemplet på for det viste.

Ordreliste viser en liste over de ordre der er stemplet på.

Stemplinger viser daglisten med stemplinger istedet for 1 linie pr. dag.

Uden stemplinger, ser den således ud:

Fakturasatser viser lister med faktura saterne i stedet for lønsatser.
Lønsatsnr viser lønsats numre (ikke faktura sats numre) sammen med faktura krone
satserne.
Igangværende viser igangværende ordre.
Afsluttede viser ordre der er afsluttede i udskrifts perioden.
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Satsselektion giver mulighed for af fjerne satser fra lønsatslisten som måske er
interessante for lønsystemet men ikke for medarbejderen.
I systemet er der oprette nogle rapport typer. Disse rapport typer er en form for template/
maske, som bestemmer hvad du bliver vist i rapporten. Der er for de fleste templates
mulighed for at til eller fravælge nogle rapport sektioner efter eget valg.
Templatene er grupperet efter den database der benyttes som grund for udskriften.
Templates/typer i systemet:
Fraværs rapporter:
Fravær
Fravær total
Fraværs pct. (ferie modulet)
Fraværs plan Excel (ferie modulet)
Fravær stat Excel (ferie modulet)
Fravær pct. afdeling (ferie modulet)
Job rapporter
Job
Job Stregkode
Job Total
Job fordeling døgn (tilkøb)
Job fordeling uge (tilkøb)
Medarbejder rapporter
Medarbejder afsp.sum rapport
Medarbejder tilgode
Medarbejder løn total
Medarbejder lønrapport
Medarbejder stempel
Medarbejder stregkode
Medarbejder fravær
Medarbejder fravær total
Ordre rapporter
Ordre
Ordre total
Arbejdsmønster rapporter
Arbejdsmønster rapport
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4.1.3.1

Fravær
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4.1.3.2

Fravær Total

4.1.3.3

Fravær %

For at denne rapport kan virke korrekt, skal du finde ud af hvilke fravær/job du vil have med i
statistikken.
I job databasen, er der et afkrydsningsfelt (nederst i højre hjørne) som vist nedenfor:
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Fravær Pct Afdeling

Denne rapport viser fraværs procenter for den enkelte afdeling og fordelingerne på procenter
for neden.

4.1.3.5

Fraværs plan Excel

Ud over fraværsplanen under oprettelse af fravær er der også en fraværplan i Microsoft Excel.
Fordelen ved Excel er at man kan vise mange flere uger end man kan på en A4 side.
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Der vis es h er et lille u ds n it af en plan over 1 år.

4.1.3.6

Fravær Stat Excel

Denne rapport viser fraværsprocenter fordelt på medarbejder, filialer, afdeling, grupper og
typer i hver sit faneblad.

(Vis er et u ds n it)
Timer Total kolonnen viser det total antal timer den enkelte medarbejder har stamplinger.
Fravær Total er de totale fraværs timer.
Fraværs % Total er den total fraværsprocent for medarbejderen.
Fraværs % for ugedagen er fraværsprocenten for den enkelte dag. Tal med rød skrift er der
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hvor % tallet overskrider gennemsnittet.
Fraværs % fordelt på ugedage viser hvordan fraværet er fordelt hen over ugen.

H er er fordelin gen vis t på afdelin ger.

4.1.3.7

Job
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Job Stregkode
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4.1.3.9

Job Total

Dan-Time ApS

137

138

Dantimer SQL

4.1.3.10 Job fordelig døgn

Denne rapport viser fordelingen af de forskellige job over døgnet. (Her vises sygdom)
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4.1.3.11 Job fordelig uge

Denne rapport viser fordelingen af de forskellige job over ugen. (Her vises sygdom)

4.1.3.12 Medarbejder afsp sum
Dato intervallet har flere muligheder:
Hvis start og slutdato er ens, vises saldoen for den valgte dato.
Hvis start og slutdato er forskellige vises summen for perioden.
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4.1.3.13 Medarbejder tilgode rapport

Tilgode rapporten viser afspadsering, flex, ferie og feriefridage som firmaet skulder
medarbejderen elle omvendt.
Dato intervallet har flere muligheder:
Hvis start og slutdato er ens, vises saldoen for den valgte dato.
Hvis start og slutdato er forskellige vises summen for perioden.

4.1.3.14 Medarbejder stempel

Hvis du vælger denne rapport, har du mulighed for at vælge hvilke medarbejdere, job og ordre
der skal med på rapporten:
Der er sideskift mellem hver medarbejder. Sorteret i lønnummer orden.
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Stem pelrapporten vis er en overs igt over s tem plin gern e på de valgte m edarbejdere, job og ordre.
Både beregn ede og u beregn ede s tem plin ger.

Hvis start og slutdato for udskriften er ens vises der en lidt anden rapport.

4.1.3.15 Medarbejder lønrapport

Hvis du vælger denne rapport, har du mulighed for at vælge hvilke medarbejdere, job og ordre
der skal med på rapporten:
Der er sideskift mellem hver medarbejder. Sorteret i lønnummer orden.
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4.1.3.16 Medarbejder løn total

Hvis du vælger denne rapport, har du mulighed for at vælge hvilke medarbejdere, job og ordre
der skal med på rapporten:
Sorteret i lønnummer orden.
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4.1.3.17 Medarbejder stregkode

Hvis du vælger denne rapport, har du mulighed for at vælge hvilke medarbejdere der skal
med på rapporten:
Rapporten sorteres i navne orden.
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Stregkoderapporten vis er en overs igt over m edarbejdere m ed tilkøren de s tregkode.

4.1.3.18 Medarbejder Fravær

Her vises fraværet for de enkelte medarbejder. (Der findes også en totalrapport)

4.1.3.19 Medarbejder Fravær Total

Medarbejder fravær total viser fraværs totaler for de enkelte medarbejdere fordelt på
fraværsjob.
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4.1.3.20 Ordre
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4.1.3.21 Ordre Total

4.1.3.22 Arbejdsmønster rapport

Denne rapport viser et visuelt billed af arbejdsmønstrene.
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ImExport
Det er i systemet muligt at eksporterer/importerer data til og fra andre systemer.

Ved at trykke på
eksporter.

knappen, vil du få en oversigt over allerede oprettede importer og

For at oprette en ny import/eksport skal du trykke på

knappen.

Nu viser dette vindue sig:

Nu skal du så vælge hvilken type du vil benytte.
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Hvis du vælger en import, skal du efterfølgende vælge den korrekte import sti.
Hvis du vælger en eksport, skal du efterfølgende indtaste datointerval, selektioner på
medarbejder, job og ordre og til sidst eksport sti og filnavn.
Du finder en oversigt over importer og eksporter nedenfor:
Importer
Eksporter
4.1.4.1

Importer

Import fra andre systemer, er også muligt.
De importer der er i skrivende stund er:
Faaborg Værft
Ordre
Ordre Datamann
4.1.4.1.1 Faaborg Værft

(Tilkøbsmodul)
Formatet er fastlagt af Faaborg Værft
4.1.4.1.2 Ordre

(Tilkøbsmodul)
Komma - OrdreNr,[Afsluttet dato],[OrdreNavn]
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4.1.4.1.3 Ordre Datamann

(Tilkøbsmodul)
KOMMA/FAST - LoenNr,PostDato,NettoTid,JobNr
4.1.4.2

Eksporter

Aspect4
C5 Øland
DA Fravær
Dataløn PC
Excel
IBS Løn
Multiløn Erhverv
OrdreJobTid

4.1.4.2.1 Aspect4

(Tilkøbsmodul)
KOMMA/FAST - LoenNr,PostDato,NettoTid,JobNr
4.1.4.2.2 C5 Øland

(Tilkøbsmodul)
Eksport til C5 (Speciel til Øland)
Lønnr,PostDato,NettoTid,JobNr,StartTid,SlutTid
4.1.4.2.3 DA-Fravær

(Tilkøbsmodul)
Formatet er fastlagt af Dansk Arbejdsgiverforening.
4.1.4.2.4 Dataløn PC

(Tilkøbsmodul)
Formatet er fastlagt af MultiData.
ArbejdsgiverNr;Løntermin;Lønnr.;Gruppe;Sats;Tid
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4.1.4.2.5 Excel

(Tilkøbsmodul)
Lavet specielt til kunde.
4.1.4.2.6 IBS Løn

(Tilkøbsmodul)
LoenNr(1-8),Dato(9-18),JobNr(19-26),OrdreNr(27-34),SatsNr(35-42),Minutter(43-49)
4.1.4.2.7 Multiløn Erhverv

(Tilkøbsmodul)
Løndel (FL-04)
Fraværsdel (FL-05)
4.1.4.2.8 OrdreJobTid

(Tilkøbsmodul)
OrdreNr,JobNr,Dato,LoenNr,Minutter

4.2

System
Enter topic text here.

4.2.1

Brugere
Nå systemet installeres første gang, er der indlagt en bruger med brugernavnet "SYSOP".
Hvis der er flere brugere der skal arbejde i systemet samtidig, skal der oprettes flere brugere:
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Efter valg af menuen, vises nedenstående vindue.
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For at oprette en ny bruger, skal du trykke på knappen

.

Bruger Navn: er brugernavnet som den nye bruger skal logge ind med.
Adgangs Kode: er koden som den nye bruger skal logge ind med.
Bruger Profil: (Tilkøbsmodul) er den brugerprofil, som brugeren skal benytte. (se
brugerprofiler)
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Email: Hvis Email Alert og Brugerlåsningsmodulet er tilkøbt kan systemet sættes op til at
sende mail med beregningsfejl/afvigelser til den bruger der administrere udsnittet af
medarbejdere.
Medarb Navn: er navnet på en medarbejder der via W3St_Big web-programmet kan
godkende/afvise afvigelser på stemplinger.

4.2.1.1

Brugerprofiler

(Tilkøbsmodul)

Se Adgangskontrol

Her er oversigts vinduet for brugerprofiler. Tryk på

for at oprette en nu profil.
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Bruger Profil: er navnet som du skal give din brugerprofil.
[Filial Filter:] er filter teksten som du kan indtaste for at begrænse de data som brugeren kan
se. (ex. 1,2,9-11,5).
[Afdeling Filter:] er filter teksten som du kan indtaste for at begrænse de data som brugeren
kan se. (ex. 1,2,9-11,5).
[Gruppe Filter:] er filter teksten som du kan indtaste for at begrænse de data som brugeren
kan se. (ex. 1,2,9-11,5).
[Type Filter:] er filter teksten som du kan indtaste for at begrænse de data som brugeren
kan se. (ex. 1,2,9-11,5).

giver adgang til begrænsning af menu adgangen i Dantimer programmet.
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Her kan du begrænse adgangen til en menu eller knap, ved at vælge denne.

Her er der f.eks. valgt [Databaser][Medarbejdere][Medarbejdere].
Adgang her tager du stilling til om der skal være adgang til menupunktet.
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Vælg bestemmer og brugeren skal have mulighed for at lave opslag fra andre databaser.
(Skal bruger kunne se oversigten over medarbejdere).
Ny skal bruger have ret til at oprette nye medarbejdere.
Ret skal der være rettighed til at rette i medarbejderne.
Slet skal bruger have ret til at slette i medarbejder tabellen.

4.2.2

Tidstyper
Her kan du give tidstyperne dine egne navne.

Det er kun muligt at rette i tidstypernes navne.
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Her er det for eksempel valgt at Tillæg 1 skal have ændret navn til Forskudttidstillæg.
Denne ændring viser sig alle steder i systemet. (Skærmbilleder og rapporter)

4.2.3

Filialer
Filialer benyttes til filtrering i systemet vha. brugerprofiler og filtrering på rapporter.

Tryk

for at oprette en ny filial.
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Nr: er nummeret på den nye filial.
[Navn:] er navnet på filialen. (ex. Aalborg, Odense, Århus,...)
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Afdelinger
Afdelinger benyttes til filtrering i systemet vha. brugerprofiler og filtrering på rapporter.

Tryk

for at oprette en ny afdeling.

Nr: er nummeret på den nye afdeling.
[Navn:] er navnet på afdelingen. (ex. Mekanisk værksted, Pladeværksted, Smørehal,...)
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4.2.5

Typer
Typer benyttes til filtrering i systemet vha. brugerprofiler og filtrering på rapporter.

Tryk

for at oprette en ny type.

Nr: er nummeret på den nye type.
[Navn:] er navnet på typen. (ex. Lærling, Svend, Administration,...)
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Adgangskoder
Her indtastes koder til de moduler der er tilkøbt.

Vis er er u ds n it af m odu lern e.

Nogle af Modul navnene vil ikke vise sig i listen inden man har forsøgt at bruge modulet.

4.2.7

Terminaler
Her aflæser man stemplinger og vedligeholder stempel ure (terminaler).
X-Terminaler
SY-Terminaler

Bemærk at Jobtimer terminalerne ikke kræver nogen vedligeholdelse, og derfor ikke er med
her.
4.2.7.1

Jobtimer Setup

Enter topic text here.
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4.2.7.2

X-Terminaler

Her vedligeholder du de software stempel ure, som ikke benytter SQL databaserne.
Se Jobtimer(NF)

4.2.7.3

SY-Terminaler

Her vedligeholder du SY stempelure.

Tryk
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Ur nummer: er ID nummeret på terminalen. (Skal passe med terminalens ID).
Port: er nummeret på den port, som terminalen skal kommunikeres til igennem. Husk at
lukke op for denne port i Jeres firewall.
IP: er IP adressen på terminalen. (Skal passe med terminalens IP adresse).
Type er terminalens typebetegnelse.
Baud er den baud rate som terminalen er sat op til at kommunikerer med. Hvis detault
(19200) giver problemer, kan de med fordel sættes ned til 9600.
Paritet er pariteten som terminalen er sat op til. Default (Ingen).
Data Bit er antal data bit i en blok. Default (8).
Stop Bit er antal stop bit i en datablok. Default (1).
Media er kommunikations medium, som terminalen er koblet til computeren med.
Programsti: er sti til firmwaren til terminalen.
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Det første der skal gøres når terminalen er oprettet, er at programmere terminalens firmware.

Det gør du ved at trykke på

knappen.

Efterfølgende skal du stille dato og klokkeslet i terminalen. Denne funktion benytter
computerens dato og klokkeslet til at stille terminalens tid. Tryk på

knappen.

Nu skal du have overført medarbejdere og evt. jobs. Dette gør du ved at trykke på
og

henholdsvis.

For at aflæse stemplinger hver morgen, skal du trykke på knappen
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CS-Terminaler

Her vedligeholder du SY stempelure.

Tryk

from at oprette/tilslutte en ny terminal til systemet.

Ur Nr: er nummeret på terminalen. Du bestemmer selv nummeret. Skal dog være unikt.
Port: er nummeret på den port, som terminalen skal kommunikeres til igennem. Husk at
lukke op for denne port i Jeres firewall.
IP: er IP adressen på terminalen. (Skal passe med terminalens IP adresse). Kan findes i
terminalen ved at trykke #22 på tastaturet og se på side 3.
Lokaiton: er en beskrivelse af hvor uret hænger på væggen.
Sti: er stien til "Bundy" scriptet der styrer terminalen. Scriptet ligger i mappen .\CSScripts og
hedder for de fleste: "KommeGaaJobOrdre.bundy".
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Timezone: er tidszonen uret er plasseret i. I Danmark er det "Europa/Berlin".
Time Server: er den server på internettet der er bestemmende for at stille klokken i uret ved
skift mellem sommer og vintertid. Hvis den er blank, benyttes en standardserver.

Det første der skal gøres når terminalen er oprettet, er at programmere terminalens firmware.
Det gør du ved at trykke på

knappen.

Efterfølgende skal du stille dato og klokkeslet i terminalen. Denne funktion benytter
computerens dato og klokkeslet til at stille terminalens tid. Tryk på
knappen.

Nu skal du have overført medarbejdere og evt. jobs. Dette gør du ved at trykke på
og

henholdsvis.

Du kan aflæse stemplinger ved at trykke på

trykke på
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Systemindstillinger
Her opsættes generelle indstillinger for hele systemet.

Tid imellem perioder: er den tid der max. må være imellem en udstempling og den
efterfølgende indstempling. Hvis denne tid overskrides, vil systemet beregne perioderne som
2 separate perioder med beregning af normaltid og overtid på hver periode hver for sig. Det
kan lade sig gøre at underkende systemets beslutning om at skille eller sammenkoble
perioderne i stempeldatabasen.
Max. tid i periode: er den tid en periode max. kan være. Hvis denne tid overskrides, vil
systemet markerer stemplingen som en fejl der ikke kan beregnes. Det er dog muligt at
godkende overskridelsen i Behandel Fejlstemplinger.
Auto Execute: er tiden mellem autoudførsel af aflæsning, beregning, eksporter og importer.
Dette er et tilkøbsmodul.
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Under fanebladet Autoexec opsættes hvor ofte de enkelte autofunktioner skal udføres. Her er
aflæses der hver gang (hver 15. min.). Beregning sker hver 2. gang (hver 30. min.). Overførsel
af status sker med 1 time og 15 minutters mellemrum og eksporten sker hver 30. minut.

Daglig Backup: er det tidspunkt hvor systemet skal lave en sikkerhedskopi til c:\dtbackup
mappen på serveren. Modulet er en del af AutoExec modulet beskrevet ovenfor.
Overtid indeholdt i normaltid krydses af, hvis overtid skal betragtes som et tillæg til
normaltiden.
Ex. en medarbejder har været på arbejde 10 timer en dag. Systemet forventer kun en
arbejdsdag på 7 timer, og giver derfor overtid for de sidste 3 timer (vi ser i dette eksempel
bort fra pauser). Hvis dette felt ikke er krydset af, vil systemet give medarbejderen 7 timers
normaltid og 3 timers overtid 1. Hvis der er markeret i feltet, vil systemet give 10 timers
normaltid og 3 timers overtid 1.
Fjern Ikke Hensats Afsp Fra Normaltid: bruges sammen med Overtid Indeholdt
Normaltid til at fortælle systemet at overtiden ikke skal fjernes fra normaltiden i forbindelse
med afspadserning.
Beregn Uafsluttede Stemplinger: Normal beregner systemet kun stemplinger der har en
'SL' stempling tilknyttet. Dette kan i nogle tilfældet være et problem, hvis man benytter
stemplingerne til faktureringsgrundlag og gerne vil fakturere med det samme opgaven er
færdiggjort.
Auto Opret Afspadsering ved manglende stempling: Systemet opretter automatisk
afspadsering, hvis en medarbejder i stempler en dag hvor systemet forventer en stempling
på medarbejderen.
Autoeksport lukker for rettelse af stemplinger: En del af systemets eksporter kan sættes
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til at kører automatisk efter Timer Interval: Når dette sker, kan systemet sætte en markering
på stemplingerne der bevirker at de ikke efterfølgende kan rettes af brugerne.
Timer Interval: er den interne timer/ur som kørere i hovedmenuen, og som opdaterer antal
uberegnede stemplinger og antal fejlstemplinger. Hvis dette tal er sat for lavt og der flere
brugere på systemet, kan dette bringe SQL serveren i knæ. Vi har sammen med brugere af
systemet fundet ud af at 60 sekunder er et godt tal, hvis der er op til 100 brugere på systemet
samtidig.
Dage vis i stemplinger: Systemet viser normalt de sidste 14 dage i stempeloversigten. Hvis
firmaet har mange medarbejdere der stempler mange gange hver dag og der benyttes
brugerprofiler til filtrering af stemplinger, kan tiden inden visning af stemplinger tage et par
sekunder. Denne ventetid kan skæres ned ved at reducerer antallet af dage der skal vises i
oversigten. Brugeren kan altid vælge af se flere dage ved indtastning i filter felterne i
stempeloversigten.
Tvunget overtid: Afspadsering tæller kun 1:1, hvis ikke medarbejderen stempler på et job
der indikerer tvunget overtid eller der beregnes efter et arbejdsmønster der har markeringen
"Tvunget Overtid".
Feriefri beregnes efter ferieår: Benyttes ikke længere i systemet.
Rest ferie overføre til næste år: Efter der i systemet er indført ferie- og feriefrikonto, er
systemet standard sat til at nulstille feriesaldoen hver år den 30. april. Markering i dette felt
bevirker at rest ferien overføres til de efterfølgende år.
Sygesamtaler: gør at systemet holder øje med hvor meget fravær en medarbejder har og
informerer brugeren om at han/hun skal indkaldes til sygesamtale hvis der er for meget
fravær.
SMS Aflæst: benyttes af systemet til at holde øje med hvilken dato der er den sidst aflæste
sms stemplin.
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H vis E m ailAlert er tilkøbt, kan s ys tem et s en de bes ked til bru gere h vis der er beregn in gs fejl og
s en de løn rapporter til m edarbejdern e (m ailadres s e på m edarbejdern e in dtas tes i m edarbejder
databas en u n der fan ebladet s tam data.
SMTP (udgående server): er navnet på udgående postserver (ex. smtp.mail.dk)
Brugernavn: er brugernavnet til smtp serveren.
Adgangskode: er adgangskoden til smtp serveren.
Afsender email: er email adresse på afsenderen. Nogle servere skal have en legal afsender
adresse.
Port (25): er porten som mailserveren modtager kommunikation på. Default er 25.
Secure TLS: benyttes hvis mailserver kører på en secure forbindelse. Her benyttes ofte port
443 i stedet for.
Fejlstemplinger: er mailadresse som systemet skal sende en mail til hvis der er
fejlstemplinger. Hvis der ikke er nogen mailadresse, benyttes den mailadresse der er sat op
under brugeren.
Afvigelser: er mailadressen som systemet skal sende en mail til hvis der er afvigelser der skal
godkendes. Hvis der ikke er nogen mailadresse, benyttes den mailadresse der er sat op under
brugeren.

4.2.9

Filemanager
Forsvinder ud af systemet, da den ikke har nogen relevans for SQL versionen.
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4.2.10 Grupper
I menuen System vælger du menuen Grupper. Nu vises vinduet nedenfor:

Tryk

, for at oprette en ny gruppe. Nu komme vinduet nedenfor frem på skærmen.
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Indtast et passende nummer. Det kan evt. være antallet af timer som gruppen symboliserer.
Det kan også bare være et fortløbende nummer.
Herefter indtaster du et sigende navn.
Nummer: er et unikt nummer som systemet benytter til at referer gruppen. Du kan ikke
oprette gruppe 0, da det er system oprettet. (Tallet kan være fra 1 til 8 cifre).
[Navn:] er et valgfrit navn på gruppen. Det anbefales dog at benytte et sigende navn. Så lav
være med at skrive Gruppe 1 til gruppe nummer 1. Kald den i stedet for ex. Deltid aften eller
hvad der nu passer på gruppen.

Efter oprettelsen vil du ende med en oversigt over grupper. Måske ligner den denne her lidt:
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Hvis modulet afspadsering er tilkøbt, vil der under oprettelse være mulighed for at afkrydse
afspadsering som vist nedenfor.
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Under fanebladet Afspadsering, er det så muligt at sætte afspadseringen op.

Periode start: er datoen for hvornår afspadserings perioden starter. Datoen er oftest datoen
for seneste lønperiodes start.
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Periode Interval er sammen med Periode Tal: længden på lønperioden. Ex. der sættes
markering i Uge og skrives 2 i Periode Tal:, dette betyder at perioden bliver 2 uger lang.
Udbetal saldo ved periodeslut gør at systemet tømmer afspadserings kontoen når
perioden slutter, og udbetaler timerne til løn.
Min Saldo: er det mindste antal timer der kan være i saldo på afspadseringen. Tallet kan
være negativt.
Max Saldo: er det maksimale antal timer der kan være i saldo på afspadseringen. Tallet kan
være negativt.
Afsp. Justering benyttes til at indikerer hvilke timer der skal optjenes.
Overtid betyder at alle timer der er af tidstyperne overtid overføres til afspadserings
kontoen.
Forventet tid betyder at alle timer over den forventede tid i arbejdsmønsteret bliver
overført til afspadsering.
Max Normaltid betyder at alle timer der overskrider max på normaltid under justering
på arbejdsmønstrene bliver overført til afspadsering.
Positiv betyder, at overskydende timer bliver overført til afspadsering.
Negativ betyder, at hvis der er mindre tid end forventet tid på dagen, vil systemet trække
tiden på afspadserings saldoen og udbetal tiden til løn. Denne indstilling virker dog kun hvis
Afsp. Justeringen er sat til Forventet tid.
Udbetal afspadsering over 26 uger: Denne afkrydsning bevirker at alle optjente timer der
er mere end 26 uger gamle udbetales automatisk.
Norm Timer: hvis der skal være et vist antal timer i perioden inden der kan opspares til
afspadsering, kan det indtastes her.
Ex. Perioden er sat til 2 uger, og Norm Timer: er sat til 74. Dette betyder at en medarbejder
skal have 74 timer i en 14 dages periode inden vedkommende kan optjene afspadsering.
Arbm Nr: Her kan du indtaste et arbejdsmønster nummer som skal benyttes til justering af
tiden på perioden. (ex. Normaltid 74, Overtid 1 4 timer, Overtid 2 99 timer) Du må dog ikke
have nogen justering på arbejdsmønsteret der benyttes til dagsberegningen.

Tidstyper: Her indtastes % tallene for de enkelte tidstyper.
Tryk

for at oprette en ny.
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Indtast nu tidstypen som du vil indtaste % satsen for eller tryk på
mulige valg.

for at vise listen for

Indtast derefter overtids procenten. (1:1 = 100; 1:1,5 = 150;...) og tryk på

.

Det sidste der skal gøres, er at vælge hvilke medarbejdere i gruppen der skal benytte
afspadsering.
Det er også muligt at tilkøbe flex modulet. Flex modulet beregner tilgang og afgang fra
flexkontoen ud fra nogle opsatte forudsætninger i arbejdsmønsteret.
Hvis du har tilkøbt modulet, og venstreklikker i feltet kommer fanebladet Flex til syne.

Her indtaster du flex intervallerne for komme og gå tiderne.
Det mest normale er 1 time før og efter henholdsvis komme og gå tiderne.

Dan-Time ApS

179

180

Dantimer SQL

Så hvis arbejdsmønsteret ser ud som vist her nedenfor,
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Kan flex in tervallet s æ ttes op s om vis t h er:
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Periodeovertid er endnu et af de moduler der aktiveres i gruppe tabellen.
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Under fanebladet periodeovertid, opsættes kriterier for hvordan overtiden skal behandles over
en periode der er længere end en arbejdsdag.
DanTimer systemet er standard sat op til at beregne overtiden ud fra hver enkelt
arbejdsperiode (dag). Overenskomsterne har på det seneste dog trukket mere og mere i
retning af overtidsberegning på en uge eller længere. Dette modul laver de dyreste overtimer
om til normaltimer, hvis normaltimerne for en given periode ikke er opnået.
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Periode Start: angiver datoen for hvornår overtidsperioden starter. Systemet finder selv ud
af hvornår de efterfølgende perioder start når den har fået datoen for den første.
Periode Interval er en indikation af om perioderne er med baggrund i uger eller måneder.
Periode Tal: er feltet hvor der indtastes hvor lang tid perioden er. Så hvis der i Periode
Interval er markeret Uge, og Periode Tal er sat til 2, vil perioden der beregnes overtid for
være 2 uger (14 dage).
Norm Timer: er det antal normal timer en medarbejder skal have inden der gives overtid.
Arbm Nr: giver mulghed for at benytte et alternativt arbejdsmønster til beregning af hvordan
overtiderne skal justeres.

4.3

Databaser
Herunder er de stamdata, som benyttes mest.
Medarbejder
Arbejdsmønstre

4.3.1

Medarbejder
Se medarbejdere.
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4.3.2

Arbejdsmønstre
Se arbejdsmønstre.

4.3.3

Kalender
Se kalender.

4.3.4

Stemplinger
Dette er tabellen der indeholder alle "aflæste" stemplinger.

Generelt
Generelt (forts.)
Afvigelser
Transaktioner
AfspTrans
Rettelog
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Stemplinger Oversigt

Her er stemplinger for en medarbejder en dag.

Der vis es ku n de s ids te 1 4 dages s tem plin ger, da dette s parer res s ou rcer på SQL s erveren .

Her kan du oprette, rette og slette stemplinger (hvis du har rettigheder til det).
Som du kan se af billedet ovenfor, består en stempling af 2 punkt-stemplinger. En start
stempling (ST) og en slut stempling (SL). Hvis der forgået noget ind imellem de 2
stemplinger, vil dette være jobskifte stemplinger (JS).

Knappen

beregner uberegnede stemplinger for den valgte medarbejder.

For at oprette en ny stempling trykker du på

knappen.
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Fanebladene beskrives på hver sin side:
Generelt, Generelt (forts.), Afvigelser, Transaktioner, AfspTrans, Flex, Rettelog
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Stemplinger Generelt

Lønnr.: er nummeret på medarbejderen. Hvis du ikke kan huske nummeret, kan du trykke på
knappen eller [Pil Ned], for at få en liste at vælge ud fra.
Dato: er datoen for punktstemplingen.
Klokken: er tidspunktet som stemplingen skal være på. Du kan i dette felt indskrive tiden i
centi timer eller timer og minutter. Hvis du indskriver tiden i formatet (TTMM) konverterer
systemet selv tiden til centi timer. (Ex. 1330 bliver til 13,50 og 1345 bliver til 13,75).
Ur Nr: kan du ikke indtaste noget i. Her vises det ur som stemplingen kommer fra.
Ur Status: her skal du markerer om stemplingen er en start "ST", jobskifte "JS" eller en slut
stempling "SL".
[Job Nr:] er nummeret på det job der skal stemples tildeles tiden. Hvis du vælger "SL" i Ur
Status: kan du ikke indtaste job og ordre.
[Ordre Nr:] er nummeret på den ordre der skal tildeles tider. Hvis du vælger "SL" i Ur
Status: kan du ikke indtaste job og ordre.
[Beregn efter mønster:] giver mulighed for at tvinge en stemplingsperiode til at blive
beregnet efter et bestemt arbejdsmønster. Dette kan benyttes ved flere forskellige lejligheder.
Bl.a. når en medarbejder møder for tidligt eller for sent, og systemet så ikke kan finde det
korrekte arbejdsmønster.
Inkluder i foregående periode indikerer at denne stemplings periode skal hægtes sammen
med de foregående stemplinger. Dette benyttes, hvis stemplingen er mere end 4 timer fra
slutningen på tidligere periode.
Start på ny periode benyttes til at separerer stempel perioden fra den forrige periode, så de
bliver beregnet separat. Systemet vil selv sammenlægge perioderne, hvis der er mindre end
4 timer imellem dem.
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Antal: Her kan du indtaste et antal som skal registreres sammen med stemplingen. (Kan
stemples på Jobtimer)
Afslut markerer at jobbet på ordren der er stemplet på afsluttes. (Kan stemples på Jobtimer)
Par Valgfri 1...5: Her er det muligt at registrerer nogle valgfrie parametre. (ex. spild,
delproduceret,..) (Kan stemples på Jobtimer)
[Min. Jobtid:] Dette felt giver dig mulighed for at sætte minimumstiden en stempling skal
give på jobbet.
[Min. Pertid:] Dette felt giver dig mulighed for at sætte minimumstiden en stempling skal give
på personen (løn).
[Træk Pausetid:] Dette felt giver dig mulighed for at trække pause på en stempling selvom
der ikke er pause i arbejdsmønsteret.
Rettet: vil angive dato, klokkeslet og bruger for den sidste bruger der har oprettet/rettet i
stemplingen. Under fanebladet rettelog, kan de tidligere rettelser ses.
Godkendt til eksport: viser brugernavnet på den bruger der har godkendt stemplingen til at
komme med i næste eksport.

Dan-Time ApS

190

4.3.4.3

Dantimer SQL

Stemplinger Generelt Fortsat

Som bruger kan du ikke rette noget under dette faneblad.
Beregnet Efter Mønster: viser nummeret på arbejdsmønsteret som stemplingen er
beregnet efter.
Mønster fundet i: viser en kode for hvordan systemet er kommet frem til, at netop dette
mønster skulle bruges. Koderne er som følger:
KH = Helligdags kalender
KM = Medarbejder kalender
KF = Filial kalender
KA = Afdelings kalender
KG = Gruppe kalender
KT = Type kalender
F = Flydende
FH = Flydende helligdag
Ref Nummer: er reference nummeret til transaktioner og afspadserings transaktioner.
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Stemplinger Afvigelser

Dette faneblad viser hvilke afvigelsesgrænser som stemplingen har overskredet og om der er
godkendt og af hvilken bruger.
Hvis brugernavnet står med et minus (-) tegn foran, betyder det at afvigelsen ikke er godkend.
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Stemplinger Transaktioner

Her vises en oversigt over resultatet for beregningen. Hvis stemplingen ikke er beregnet, vil
denne fane være tom.
Dato er posteringsdatoen.
Start er start tidspunktet for transaktionen.
Slut er slut tidspunktet for transaktionen.
Job er nummeret på jobbet der er stemplet på.
T.type er tidstypen som transaktionen har givet.
O.type er original tidstypen. Hvis noget overtid bliver justeret ned til normaltid, ville O.type f.
eks. være 2, som fortæller at tidstypen på denne transaktion oprindeligt var overtid 2.
P-Tid er persontiden som perioden har givet.
J-Tid er jobtiden som perioden har givet.
Satsnr. er lønsats nummeret som perioden har udløst.
Fak.Satsnr. er faktura sats nummeret som perioden har udløst.
P-Kr er løn kronerne som perioden giver.
F-Kr er faktura kronerne perioden giver.
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Stemplinger AfspTrans

Hvis stemplingen har givet noget afspadserings tid, vises det i denne faneblad.
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4.3.4.7

Stemplinger Flex
Hvis flex modulet er tilkøbt, viser dette faneblad resultatet af stemplingens flextider.
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Stemplinger Rettelog

Hvis stemplingen rettes på noget tidspunkt, vil der under dette faneblad blive vist de tidligere
versioner af samme stempling, samt tidspunkt for rettelsen og bruger der har rettet
stemplingen.
Hvis der slettes stemplinger, vil de også blive gemt i rettelogen, men kan dog kun ses i det
separate program der hedder slettelog.exe.

4.3.5

Job
Her opretter du job og fraværs job. Fraværs jobbene er som du kan se i listen nedenfor med
rød navn.
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For at oprette et nyt job, skal du trykke på knappen

.
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Job Nr: er nummeret på jobbet.
Navn: er navnet på jobbet.
Stempel fra ur indikerer overfor systemet, at jobbet skal overføres til SY- og X- terminaler
og det skal være muligt at stemple på jobbet fra Jobtimer terminalen.
Betalt betyder at jobbet er betalt. Hvis du markerer dette felt, vil fanebladet Betaling
komme til syne. (Fanebladet beskrives senere i dette afsnit)
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Fravær fortæller systemet at jobbet er et fraværsjob. Fraværs job bliver vist på separat linie
i løn rapporten og kan komme med i fraværs statistikker.
Afspadsering betyder at tiden der er stemplet på dette job trækkes fra i afspadsering.
Normalt vil "undertid" (mindre end forventet tid) blive fratrukket på afspadsering. Job med
afspadsering markeret benyttes mest til fraværs oprettelse for en hel dag eller mere.
Flex Fri markeringen bevirker at stemplinger på dette job opfører sig lidt ligesom
afspadsering. Timerne bliver trukket på flex kontoen.
Afvigelse indikerer at stemplinger på dette job skal stoppes i beregningen, og godkendes
af en bruger. (Tilkøb)
Access Job benyttes til adgangs systemet. Stemplinger på disse jobs er ikke med i
beregningen.
Deaktiver Mødebonus benyttes hvis medarbejdere der normalt får mødebonus, ikke skal
have det ved sygdom eller andet fravær.
Fjern Tillæg fjerner tillægget der er sat op i arbejdsmønster for dagen. Det benyttes oftest
til fravær der ikke skal udløse forskudttidstillæg.
Negativ tillæg: ændre tillægene (type 21-40) til negativ tid.
Fjer Tidtillæg: fjerner tidstillæg fra arbejdsmønsteret. Benyttes ofte i forbindelse med
fravær. (Det er ikke type 21-40 som fjernes ved markering af Fjern Tillæg)
Pause Job I arbejdsmønsteret er det muligt at sætte pauserne op til at være et job der skal
stemples på. Man sætter nogle tidsintervaller op for hvor meget at tiden der skal være betalt
eller ikke betalt. Når der så stemples på et job med "Pause Job" markeret finder systemet ud
af om det er betalt eller ej ud fra de opsatte regler.
Autoafslut betyder at en stempling på dette job før forventet gåtid, vil fører til at stemplingen
af systemet vil blive afsluttet efter den forventede tid.
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Forventet tid vil sammen med Autoafslut bevirke at stemplingen vil blive afsluttet til
forventet sluttid og ikke når den forventede tid er opnået.
Ferie betyder at jobbet skal tælle med i ferie regnskabet.
½ Ferie Dag er som navnet siger en halv feriedag og tæller en halv dag i ferie regnskabet.
Ferie Fridag betyder at jobbet skal tælle med i ferie fridags regnskabet.
Seniordag er til seniordags regnskabet.
Omsorgsdag er til omsorgsdags regnskabet.
Overtid udbetales virker sammen med afspadsering. Hvis der er stemplet på et job med
denne markering, vil eventuelt overtid på dagen blive udbetalt i stedet for at blive opsparet.
Tiden udbetales ud fra de satser der er sat op i systemet.
Tvunget overtid kan benyttes sammen med afspadsering. Hvis en medarbejder skal
opspare alt sin overtid på kontoen 1:1 på nær når vedkommende er blevet bedt om det. Kan
han/hun ved at stemple på dette job fortælle systemet at de skal have overtiden opsparet til
de procenter der er sat op i gruppens afspadsering. Det er også muligt at vælge et
arbejdsmønster der giver tvunget overtid hvis man ikke vil overlade beslutningen til
medarbejderne via jobstempling.
Filial: er et filtrerings og sorterings felt til vinduer og rapporter.
Afdeling: er et filtrerings og sorterings felt til vinduer og rapporter.
Gruppe: er et filtrerings og sorterings felt til vinduer og rapporter.
Type: er et filtrerings og sorterings felt til vinduer og rapporter.
Da Ref.: er job nummeret i DA's fraværs statistik.
Benyt alternativ arb.mønster fortæller systemet at den skal benytte det alternative
arbejdsmønster.
Tvungen arbejdsmønster: fortæller systemet at stempel perioden skal beregnes efter det
tvungne arbejdsmønster.
Terminal: er valg af terminal(erne) hvor stempling på jobbet skal være muligt. (Ex. 1-5,8,10)
KF/KE/GF/GE Job Valg, vises hvis en medarbejder stempler ind eller ud udenfor komme/gå
intervaller i arbejdsmønstre (KF/KE/GF/GE).
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KF Job Valg: bevirker at jobbet bliver vist i FLTimer terminalen, hvis en medarbejder møder
ind FØR forventet starttid.
KE Job Valg: bevirker at jobbet bliver vist i FLTimer terminalen, hvis en medarbejder
møder ind EFTER forventet starttid.
GF Job Valg: bevirker at jobbet bliver vist i FLTimer terminalen, hvis en medarbejder går
FØR forventet sluttid.
GE Job Valg: bevirker at jobbet bliver vist i FLTimer terminalen, hvis en medarbejder går
EFTER forventet sluttid.
Farve er farven på situationsrapporten, i Danplan og ferieplanen.
Fravær % rap. fortæller systemet at dette job skal med i fraværs statistikken.

Farve

4.3.6

Ordre
Her vedligeholder du ordre i systemet.
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Lønkoder
Se lønkoder

4.3.8

Lønsatser
Se lønsatser

4.4

Funktioner
Herunder kan du beregne og slette beregning.

4.4.1

Slet Beregning
Hvis der rettes i arbejdsmønstre, lønkoder, lønsatser, grupper... eller andet der har en
historisk virkning, så skal stemplingerne der er berørt omberegnes (Slet beregning og beregn
igen).

Lønnummer: er løn nummeret på den/de medarbejdere der skal slettes beregning for. Hvis
du ikke indtaster noget lønnr. slettes beregningen for alle medarbejdere.
Dato: er det datointerval der skal slettes beregning for.
Beregn igen er en indikation til systemet om at stemplingerne skal beregnes igen.

4.4.2

Beregn stemplinger
Se beregn uberegnede stemplinger

5

FAQ/OSS
Sp: Hvordan kan medarbejderne flytte en pause til et senere tidspunkt
Sv: Opret et job der er markeret som nedenfor:
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Markering i "Pause Job" bevirker at stemplingen vil blive beregnet som tidstype 51 (Ikke
Betalt Pause). Det er muligt at lave omsætning under fanen "Pause Job" i arbejdsmønstre
der bevirker at stemplingen deles op i betalt og ikke betalt pause.
Markering i "Pause ikke afholdt" gør at systemet springer over den nærmeste ikke betalte
pause.
Ex. Arbejdsmønsteret er sat op til at trække kaffe pause fra 9:00 til 9:15 og middags pause
fra 12:00 til 12:30. Der stemples på "Anden pause afholdt" kl. 12:41 til 13:00. Nu vil der i
stedet for det normale træk på 30 minutter fra 12:00 til 12:30 blive trykket 19 minutter i
perioden 12:41 til 13:00. Så et "normalt" opsæt af arbejdsmønster med overtid efter ex.
7:30 og medarbejder der kommer og går til forventet tid vil dette resulterer i 11 minutters
overtid.
Sp: Hvorfor er systemet blevet langsom når jeg retter stemplinger eller medarbejdere.
Sv: Der er ikke længere forbindelse til en eller flere af dine terminaler (D-31/33xx).
Tjek hvilken terminal der mangler forbindelse til under menuen [System] [Terminaler] [CSTermianler]. Marker alle og tryk på knappen [Tjek kommunikation]. Nu kan du på terminalen
trykke #22 (på terminalen) for at se IP adressen, som vises på side 3 i displayet (skift side
ved at trykke på #).
Hvis terminalen har IP adressen 127.0.0.1, er der ingen forbindelse til netværket. Tjek at
kablet er forbundet korrekt i begge ender. I terminale skal RJ45 stikket forbindes til det
blanke stik med det gule mærkat med påskriften "Network".
Sp: Hvordan opretter jeg en ny medarbejder.
Sv: Det simple svar er. Under menuen [Databaser] [Medarbejdere] trykker du på knappen
og indtaster lønnummer, kortnummer og navn på medarbejder. Det er det minimale
der skal til for at en medarbejder kan begynde at stemple.
Hvis i benytter flydenden arbejdsmønstre, skal du desuden vælge/indtaste gruppe som
medarbejderen skal tilhøre.
Hvis i vil have fordelt tiden på lønsatser (arter) til en eventuel løneksport, skal du trykke
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for at gemme medarbejderen (og give medarbejderen et internt ID nummer). Tryk

og unde fanen [Betaling], retter du lønkode 1 til den lønkode du vil benytte i
stedet for (med mindre lønkode 1 er korrekt for dig).
derefter

Sp: Hvordan laver jeg et standard 7,4 times arbejdsmønster til oprettelse af ferie og
feriefri.
Sv: Den nemmeste måde er er oprette et arbejdsmønster der er sat til 7,4 (7:24) time i
forventet tid som vist her under.

Der er m arkeret i Flyden de (m en det fjern es efter m arkerin g af h vilke u gedage arbejdm øn s teret
s kal ben ytte for i forbin dels e m ed oprettels er af ferie og feriefri.
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Nu skal fraværet bare knyttes sammen med arbejdsmønsteret (Huske at fjerne
markeringen i flydende igen).

Ny vil systemet, hver gang der oprettes fravær på Ferie jobbet, benytte arbejdsmønster
1000 til at generer en stempling på 7,4 time fra kl. 7:00 for mandag, tirsdag, onsdag,
torsdag og fredag (de dage der var markeret under flydende i arbejdsmønsteret).
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