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Generelt om Grunndata 

Hva er grunndata, og hva brukes det til 
Grunndata er all basisinformasjon i løsningen. Grunndata kombinert med systemoppsett bestemmer 

hvordan løsningen støtter opp om selskapets interne- og eksterne krav og prosesser.  

Integrerte grunndata eller manuelt lagt inn 
Hensikten med å hente grunndata fra eksterne løsninger inn i Proplan Time er å føre mot eksisterende 

kostnadsbærere.  

Disse anvendes til kostnadsfordeling opp mot prosjekt og/eller avdeling. 

Datafangst via Proplan Time kan benyttes til flere formål. Standard i løsningen er lønnsgrunnlag, 

ordregrunnlag for eksport til ERP og prosjektregnskap. 

Integrasjon er anbefalt da man har en sikrere og et mer enhetlig datagrunnlag. Alt av grunndata opprettes 

da på en plass og hentes automatisk inn i Proplan Time som er et støttesystem. 

Det er spesielt viktig at grunndata samsvarer med lønnssystem og ERP når man skal i gang med å hente 

data tilbake igjen. Avvik i grunndata vil medføre krasj i dataoverføring. 

Manuell håndtering er fullt mulig. Dette er ofte tilfellet for mindre bedrifter som ikke har store 

datamengder og gjerne er færre ansatte og behovet for automatikk følgelig mindre. 

Endringer i grunndata og konsekvenser 
Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvordan løsningen er satt opp, integrasjon vs. manuelt vedlikehold av 

grunndata. 

Endres grunndata manuelt i en løsning hvor det er satt opp integrasjon, vil endring bli overskrevet så snart 

integrasjonen kjører igjen. 

Et eksempel på dette kan være avvik i antall ansatte; dersom ikke sluttede medarbeidere er deaktivert i 

lønn, men manuelt satt «Sperret» i Proplan Time, vil denne/disse settes aktive igjen så snart integrasjonen 

har kjørt. I ytterste konsekvens kan dette medføre at en kundeløsning overskrider lisens og deaktiveres. 

Ved manuelt vedlikehold vil konsekvensen av eventuelle endringer først vise seg dersom grunnlag skal 

eksporteres for videre bruk i andre systemer. 

Eventuelle nye ansatte eller andre grunndata av typen prosjekt, avdeling, etc. må eksistere i mottagende 

system for at import ikke skal feile. 

Annet manuelt vedlikehold i Proplan Time isolert, hvor data ikke skal eksporteres, vil bare merkes som 

navneendringer i Proplan Time. Viktig da med god informasjonsflyt ut til berørt ebrukere. 

Hvordan bruke grunndata gridden 

Legge til 
Funksjon for å manuelt opprette nye records i den aktuelle tabellen. 

Her er viktig å skille mellom filter som alltid ligger tilgjengelig i toppen, og ny linje tiltenkt ny record. 

Funksjonen viser som et plusstegn (+): 
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Bilde over viser pluss, filterlinje samt ulagret linje for ny record. 

Lagre 
Bildet under viser endret verdi = grønt og aktiv celle = åpen med markert tekst. 

 

For å klare å lagre en ny eller endret/oppdatert record, er det viktig at man «går ut» av aktiv celle, eller 

klikker «Oppdater» to ganger. Første klikk vil få deg ut av aktiv celle, neste klikk vil oppdatere/lagre record. 

Sletting 
For å slette/fjerne en record, klikk rød X på den aktuelle linjen. 

En popup boks vil da åpne seg og be deg bekrefte at du faktisk ønsker å slette record. 

Sortering 
Samtlige celler i grid kan klikkes på for å sortere minst til størst, eller størst til minst. 

Pilens retning viser hvordan kolonne er sortert: 

   

Gruppering 
Det er mulig å trekke kolonner oppi grid, dette for å gruppere på et eller flere nivå:

 

Etter gruppering ser grid slik ut: 
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Filtrering 
Avhengig av kolonne er det mulig å filtrere på diverse parameter. 

Alle har mulighet for søking i filterlinjen. Enkelte har oppslag hvor det er mulig å velge blant tilgjengelige 

data. Eksempel under er uten og med filtrert oppslag, (Tomme) og (Ikke tomme) er standard: 

   

Videre har enkelte av cellene en liten nøkkel hvor det er mulig å angi hvordan den aktuelle filtercellen skal 

«oppføre seg»: 

 

Nulle ut filter gjør du ved å klikke rød X til venstre for filter linjen, OBS: ikke forveksle denne med rød X på 

record linjen: 
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Eksport 
Grid har støtte for eksport til Excel og/eller PDF, dette ligger helt oppe til høyre i vinduet og ser slik ut: 
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Grunndata beskrivelser 

Brukere 

Grunndata beskrivelse  
Bruker er brukeren som logger seg inn i Timeløsningen. Denne er knutepunkt for alt av aktivitet i løsningen. 

Det er bla. denne, med tilhørende ID, alle transaksjoner i løsningen er koblet mot. Det samme gjelder for 

meldinger.  

Brukere er ofte integrert fra lønnssystem. 

Koblinger til andre grunndata 
Dersom en bruker er ansatt vil denne være koblet med BrukerID i ansatt tabell.  

Kolonne Kobling/hva 

Brukergruppe Kobling mellom bruker og brukergrupp(er). Dette er en en til mange 
relasjon hvor en bruker kan ha tilgang til mange brukergrupper. 

Ansvarlig for brukere Koblingstabell hvor en bruker kan være ansvarlig for en eller flere 
brukere. Dette for å kunne godkjenne timer eller hente ut 
rapporter/oversikter. 

Ansvarlig for brukergrupper Samme som «Ansvarlig for brukere», en bruker kan være ansvarlig for en 
eller flere grupper. Hensiktsmessig tilgangsstyring dersom større løsning. 

 

Kolonne og kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

UserID – ID Identifikator i løsningen. 

UserName – Brukernavn Brukernavn som bruker logger inn i løsningen med. 

IsActiveDirectoryUser Om dette er en Active Directory-bruker eller ikke (brukes ved miks av 
Windows og Web autentisering). Løsning må være lokalt integrert. Pt. ikke 
støtte for ADFS. 

Password Personlig passord bruker benytter for pålogging. (Ligger kryptert i 
databasen.) 

Email Brukers personlige mailadresse. 

Status Angir om bruker er inaktiv eller aktiv. 

LanguagePreference Angir hvilket standard språk brukeren er satt opp med. 

Name Navn på bruker, fornavn og etternavn i samme felt. 

NumberOfAttempts Sier noe om hvor mange mislykkede påloggingsforsøk bruker har hatt. 
Sperres dersom 5 mislykkede forsøk.  

Suspended Bruker er satt til sperret, telles da ikke med i lisensoversikt. 
Bruker får ikke lenger logget inn i løsning, men data er tilgjengelig for 
rapportering. 

CardAuthentication Felt som benyttes dersom løsning er satt opp med stemplingsklent. 
Kortnummer på aktuelt kort eller chip for bruker legges inn i dette feltet. 

Phone Ønsket telefonnummer. Anbefalt mobil dersom kunde har aktivert SMS-
modul. 

BlockReminders Felt relatert til kommende funksjonalitet for varling, eller deaktivering av 
varsling for valgte bruker(e). 
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Ansatte 

Grunndata beskrivelse  
Ansattdata integreres ofte fra lønnssystem. 

Viktig å ha verdier i felter som YearRate og NoOfHolidays for at brukers statusrapport i hovedsiden skal 

fungere.  

Ansatt uten kobling til bruker vil ikke ha noen funksjon, Alt som skjer i Proplan Time er relatert til brukeren. 

For å dra nytte av den ansatte må kobling mellom bruker og ansatt vare på plass. 

Eksport til lønn vil aldri forekomme med mindre en bruker er koblet til en ansatt. 

Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling /hva 

BrukerID Se bruker. 

Avdeling Ansattes avdeling. Ofte integrert fra lønn. Må 
eksistere i avdelingstabellen, ellers feiler eventuell 
integrasjon. 

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

EmployeeID – ID Ansattnummer. Benyttes ved eksport til lønn. 

EmployeeName – Ansattnavn Fullt navn, for og etternavn. 

DepartmentID – Avdeling Avdeling den ansatte har I lønnssystem. Viktig at 
avdeling eksisterer i løsningen dersom dette er 
integrert, ellers vil integrasjon feile. 

NormalHours – Normaltimer Antall normaltimer en ansatt skal arbeide i løpet av 
en dag. 

YearRate – Årstimeverk Antall timer den ansatte skal arbeide i løpet av et 
år.  
Viktig for at brukerrapporter skal fungere. 

NoOfHolidays - Feriedager Antall feriedager den ansatte har tilgjengelig. 
Viktig for at brukerrapporter skal fungere. 

Suspended – Sperret Angir om den ansatte er sperret/sluttet eller ikke. 

UserID – Bruker Kobling mellom ansatt og bruker. Denne er viktig 
dersom løsning er satt opp med kobling mot lønn. 
Som nevnt tidligere er transaksjoner koblet mot 
bruker, ikke ansatt. Skal da ansatt ha lønn fra 
timegrunnlag på bruker, må denne relasjonen 
mellom bruker og ansatt være på plass. 
Ofte satt opp med integrasjon fra lønnssystem. 

ExternalID Skjult felt i GUI. Ofte benyttet når kunde skifter 
lønnssystem, integrasjon settes da opp til å lese 
inn nytt ansatt nummer mot dette felt for senere å 
plukke dette ut med eksport fra Propan Time mot 
lønnssystem igjen. 

CompanyID Skjult felt.  

SingleParent - Alene forsørger Angir om den ansatte er aleneforsørger eller ikke. 
Dette er koblet opp mot antall sykefraværsdager 
en ansatt har krav på i løpet av 365 dager. 



 ADMINDOKUMENTASJON  GRUNNDATA Revisjon 1.0 
 

 

9 
 

Child1yearBorn – Eldste  Årstall for når 1. barn ble født. 

Child2yearBorn – Eldste Årstall for når 2. barn ble født. 

Child3yearBorn – Eldste Årstall for når 3. barn ble født. 

 

Avdeling 

Grunndata beskrivelse  
Ofte integrert fra lønnssystem for relasjon til den ansatte. 

Koblinger til andre grunndata 
 

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

DepartmentID - ID ID på avdeling 

DepartmentCode - Avdeling Navn på avdeling 

CompanyID – Firma ID Klient/firmaID 
Benyttes for splitt av eksportfil fra Proplan Time, 
dersom en kunde har flere klienter kjørende mot 
en og samme website. 
Viktig her at oppsett for eksport er iht. nødvendig 
konfigurasjon. 

 

Fraværsarter 

Grunndata beskrivelse  
Ofte integrert fra lønnssystem. Fraværsarter lest over for å kunne integreres tilbake fra transaksjon med 

timeart koblet til fraværsart. 

Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling/hva 

AbcenseTypeID Koblet fra timearttabell for å kunne plukkes fra 
transaksjon for eksport til eksternt system. Her er 
essensielt at ID på fraværsart er identisk mellom 
Proplan Time og Lønnssystem.  

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

AbcenseTypeID – ID ID 

AbcenseTypeName – Navn Navn/beskrivelse. 

 

Lønnarter 

Grunndata beskrivelse  
Ofte integrert fra lønnssystem. Lønnarter lest over for å kunne integreres tilbake fra transaksjon med 

timeart koblet til lønnart. 

Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling/hva 
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WageTypeID Koblet fra timearttabell for å kunne plukkes fra 
transaksjon for eksport til eksternt system. Her er 
essensielt at ID på lønnart er identisk mellom 
Proplan Time og Lønnssystem. 

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

WageTypeID ID 

WageTypeName Navn/beskrivelse. 

 

Timearter 

Grunndata beskrivelse  
Timearter vedlikeholdes manuelt i Proplan Time. Disse opprettes og brukes for å føre timer, fravær og 

tillegg på. Timeartene er med på å styre om transaksjonene skal eksporteres til ERP eller lønn for 

fakturering/prosjektregnskap eller utbetaling av lønn og fravær, eventuelt bare bli i Proplan Time som 

informasjon. 

Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling/hva 
Kategorier Koblingstabell for filter og sortering. Benyttes også 

i summeringer i vinduene Timeregistrering uke, 
Godkjenning uke, Oversikt måned og 
Godkjenning måned.  
Kategori kan også benyttes i formelverket, samt 
som et element for å plukke ut 
transaksjonsgrunnlag ved eksport. 

Grupper/Timeartgrupper Koblingstabell som benyttes i tilgangsstyring. 

Fraværsarter Koblet på timeart for å kunne eksportere 
timer/antall i fraværseksport. 

Lønnarter Koblet på timeart for å kunne eksportere 
timer/antall i lønnseksport. 

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

ID - TransactionTypeID ID denne blir relatert til alle transaksjoner. 

Navn - TransactionTypeName Navn/beskrivelse 

Årstimeverk - YearRate Faktor for hvordan timer/antall timer skal påvirke 
årstimeverket. 

Fakturerbar - Invoiceable Angir om timer/antall skal kunne tas med i 
grunnlag for ordreeksport. 

Overf. Lønn - Wageable Felt som må være avkrysset for at timeart skal 
kunne tas med i lønnseksport.  
I tillegg må timeart være knyttet til en lønnart, og 
bruker som eier transaksjonen må være relatert til 
en ansatt.  

Sperret - Suspended Hvis timearten sperres kan ingen føre mot 
timearten lenger. Den vil også forsvinne i 
timeartlisten til brukeren.  
Dersom en bruker har lagt timearten inn som 
favoritt linje, og forsøker å registrere timer etter 
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den er sperret, vil brukeren ikke klare å lagre noe 
på den linjen. Brukeren må da velge en annen 
timeart fra listen for å kunne føre timer. Brukeren 
kan da velge å fjerne favoritt på linjen med 
timearten som er sperret.  

Lønnart - WageTypeID Kobling til lønnart. Viktig kobling for at timeart skal 
tas med i eksportgrunnlag til lønn. 

Fraværsart - AbcenseTypeID Kobling til fraværsart. Viktig kobling for at timeart 
skal tas med i eksportgrunnlag til lønn. 

Overf. Fravær - Absencable Felt som må være avkrysset for at timeart skal 
kunne tas med i fraværseksport.  
I tillegg må timeart være knyttet til en fraværsart, 
og bruker som eier transaksjonen må være relatert 
til en ansatt. 

Produkt - Product Felt som kan anvendes for å koble produkt i ERP 
system med timeart. Kobling er et en til en forhold 
og bør nok reflekteres i navn på timeart opp mot 
produkt i ERP. 

Debet konto - DebetAccount Kontonummer fra ERP. Nødvendig felt for at 
eksport til prosjektregnaskap skal fungere. 
Motpost til denne er CreditAccount. 

Kredit konto - CreditAccount Kontonummer fra ERP. Nødvendig felt for at 
eksport til prosjektregnaskap skal fungere. 
Motpost til denne er DebetAccount. 

Kost fakt - CostFactor Faktor opp mot timer når timeart skal eksporteres 
til regnskap. 

Benyttes i forbindelse med ordre-
/regnskapseksport.  
Timearter som skal være med i 
regnskapseksport må ha en kostfaktor, i tillegg 
må det være en debet og kredit konto på 
timeartene.  
Kostfaktoren blir brukt i beregning av 
kalkulatorisk kost mot prosjekt i 
regnskapseksporten.  

Est. Fakt. - EstimateFactor  

Tillat minus - AllowNegativeTransactions Angir om timer ført på aktuell timeart kan være 
negative eller ikke. 

Sortering - SortOrder Sorteringsrekkefølge på timeart I GUI. 

Kortnavn - TransactionTypeShortName Felt tenkt anvendt i side for «Timeregistrering 
dag». For å spare plass i bilder med mye 
informasjon. Gjelder også for Mobil dersom det 
ligger verdi i feltet. 

Avkrysning - AlwaysOne Hvis hake vil timearten vise med en 
avkrysningsboks. Brukeren kan da kun sette en 
hake i boksen.  
Dersom timearten skal eksporteres vil antallet bli 
satt som 1 når timearten er avkrysset.  

Vis i kalender - ShowInAbsenceOverview Sett hake dersom du ønsker at timearten skal 
vises i fraværs-/ferieoversikten.  
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Start stop oblig. - StartStopRequired Sier at timeart har krav til start og stopptid, 
klokkelsett ved registrering. 

Krav til kommentar - CommentRequired Sier at timeart har krav til kommentar ved 
registrering. 

Formel - RegEx Felt for oppsett av beregningsformel, standard satt 
til skjult i løsninger. 
Oppsett er som følger; 
IIF(1 - klausul/påstand, 2 - Returverdi dersom 
klausul/påstand er sann, 3 – Returverdi dersom 
klausul/påstand er falsk) 
Navngis; 
[Timeartkategori] 
{Entitet i løsning} 
{Formelnavn} 

Formelnavn  - RegExName Felt for navn på formel. 
Kan benyttes for videre kalkulering i «RegEx» på lik 
linje med kategori  

Formel rekkefølge - RegExSortOrder Rekkefølgen formler skal kjøre i. Dette for at en 
formel skal danne grunnlag for en annen formel. 

Beregnet - Calculated Må være avkrysset for at systemet skal forstå at 
timeart er av typen «Beregnet». Status på 
transaksjon(er) vil bli satt til 10, som er beregnet 
status i systemet. 

Synlig - Visible Sier at timeart skal vise i GUI eller ikke. 
Settes blank på timearter som benyttes i 
forbindelse med formelverk hvor timearter bygger 
på beregninger. Ofte er «RegExSortOrder» nivå 1 
satt til å ikke vise, mens senere nivå er satt til å 
vise. 

Verdier - ValueField Felt som kan benyttes for å hardkode verdi relatert 
til en transaksjon, eller hente inn verdier fra andre 
transaksjoner. Som oftest benyttet til å arve 
verdier på beregnede transaksjoner fra krunnlaget 
det er ført på. 

Formel ukedag - RegExDayOfWeek Hvilke ukedager beregnet transaksjon skal kjøre 
på.  

Minimums verdi - MinValue Minimumsverdi på en transaksjon per dag. Ikke 
minimum per dag totalt. 

Max verdi - MaxValue Maximumsverdi på en transaksjon per dag. Ikke 
minimum per dag totalt. 

Vis i planlegging - ShowInPlannedOverview  

AttachmentRequired  

 

Timeartkategorier 

Grunndata beskrivelse  
Timeartkategori er et begrep som benyttes for å sortere/gruppere, filtrere og summere timearter. 

Kategori-navnet kan også anvendes i forbindelse med formeloppsett på timeart, gjelder feltet; RegEx. 

Navngivning vil da være eks.  
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Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling/hva 

Timearter Koblingen angir hvilken kategori timearten skal 
gjelde for. Feltet SortOrder benyttes også til å 
sortere/gruppere timearter relatert til den aktuelle 
kategorien. 

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

TransactionTypeCategoryID ID 

TransactionTypeCategoryName Navn/beskrivelse. 

SortOrder Sorterer timearter i GUI 

 

Timeartgrupper 

Grunndata beskrivelse  

Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling/hva 

Timeart Koblingstabell som knytter timeart til 
timeartgruppe 

Brukergruppe Koblingstabell som knytter timeartgruppe til 
brukergruppe. Dette for å styre tilgang til timearter 
helt ned på personnivå, om ønskelig.  

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

TransactionTypeGroupID ID 

TransactionTypeGroupName Navn/beskrivelse. 

Kunder 

Grunndata beskrivelse  
Denne er som regel integrert fra ERP. Dette for å ha et enhetlig kunde og leverandørregister. 

Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling/hva 

Fri1, 2, 3, 4 & 5 Alle fritabeller kan kobles opp mot 
kunde/leverandør. 

Prosjekt Koblingstabell mot prosjekt, dersom kunde har 
prosjekt. Kan også kobles fra prosjekttabell mot 
kunde. 

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

ID - CustomerID ID 

Navn - CustomerName Navn 

Sperret - Suspended Angir om en kunde er sperret/inaktiv. 

Kontaktperson - ContactPersonName Hvem er kundens kontaktperson, eller 
leverandørens 

Tlf. Kontaktperson - ContactPersonPhone Tlf. Til kontaktperson 

Mail kontaktperson - ContactPersonMail Mail til kontaktperson 
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EksternID - ExternalID Kobling mot annet system enn hvor grunndata 
hentes fra. 
Eks; Dersom Proplan Time ligger mellom ERP og 
Lønn. Så kan kunde og leverandør være hentet fra 
ERP men også ligge i Lønnssystem med forskjellig 
ID i de to systemene. 

Leverandør - IsSupplier Angir om tabelloppføring er leverandør. Denne 
påvirker i forhold til oppslag i Kvalitet  

Kunde - IsCustomer Angir om tabelloppføring er kunde. Denne påvirker 
i forhold til oppslag i Kvalitet 

Adresse - CustomerAddress Kunde/leverandørs adresse. 

 

Prosjekt 

Grunndata beskrivelse  
Ofte integrert fra ERP og/eller lønnsststem.  

Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling/hva 

Kunde Kobler kunde eller leverandør til et prosjekt. 

Avdeling Dette vil da være prosjektets avdeling. Viktig å ha 
med dersom bruken skal støtte prosjektregnskap. 
Denne blir da motsvar til ansattesavdeling som har 
relasjonen sin til transaksjonen fra brukeren. 

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

ID - ProjectID ID 

Navn - ProjectName Prosjektets navn 

Kunde - CustomerID Kobler kunde eller leverandør til et prosjekt. 

Avdeling - DepartmentID Dette vil da være prosjektets avdeling. Viktig å ha 
med dersom bruken skal støtte prosjektregnskap. 
Denne blir da motsvar til ansattesavdeling som har 
relasjonen sin til transaksjonen fra brukeren. 

Estimat - Estimate Viktig felt dersom kunder anvender side for 
prosjektstatus. Dette kobles opp mot est.factor på 
timeart og kan da generere en prosjektrapport/et 
snapshot på  

Ferdiggrad % - Progress Felt som settes i Prosjektstatus bildet. Angi 
prosjektets ferdiggrad. 

Opprinnelig estimat - Baseline Godkjente timer relatert til Prosjektet. Ofte 
omfatter Baseline også godkjente tillegg/endringer 
relatert til prosjektet. 

Start - StartDate Prosjektets startdato. 

Slutt - EndDate Prosjektets sluttdato. 

Fakturerbar - Invoiceable Angir om et prosjekt er fakturerbart eller ikke. Må 
være avkrysset for at transaksjoner relatert til 
prosjektet skal tas med i en eventuell 
ordreeksport. 

Ordrenummer - OrderNumber Prosjektets ordrenummer. Ofte integrert fra ERP. 
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Brukte timer - HoursUsed Antall timer ført mot prosjekt. Denne aggregeres 
opp fra nivå 5 til 1, dersom det er flere 
prosjektnivåer i løsningen. 

Tjente timer - HoursEarned Settes av Prosjektstatus opp mot meldt ferdiggrad. 

Effektivitet - Efficiency % som settes på bakgrunn av bruktetimer opp mot 
estimat og meldt ferdiggrad. 

Prognoser - Prognosis Anslag på forventet timebruk i prosjektet. Denne 
settes også i Prosjektstaus og er et resultat av 
estimat delt på effektivitet. Denne gir så en 
prosentsats som listes ut med * 100. 

Kommentar1 - Comment1 Prosjektets kommentar 1-felt. 

Kommentar2 - Comment2 Prosjektets kommentar 2-felt. 

Sperret - Suspended Angir om prosjektet er sperret eller ikke. Ofte 
integrert fra ERP. Dersom prosjektet er sperret vil 
det forsvinne fra alle oppslag/dropdown. 

Hovedprosjekt - MainProject Relasjon til overliggende prosjekt. Løsningen 
støtter prosjektstruktur opp til/ned til fem nivåer. 

Gr1  

Gr2  

Gr3  

Gr4  

Gr5  

Ferdiggrad endret - ProgressChangedTime Dato for når siste prosjektstatusrapport ble lagret. 

Prosjekttype - ProjectTypeID Relatert til Kvalitet. 

Kontaktperson - ContactPersonName Prosjektets kontaktperson. 

Kontaktperson tlf. - ContactPersonPhone Tlf. til prosjektets kontaktperson. 

Kontaktperson e-post - ContactPersonMail Mail til prosjektets kontaktperson. 

Aktiv - IsActive Er prosjektet aktivt eller ikke. Relatert til Kvalitet. 

Månedsgrense - MonthLimit Månedsbegrensning i GUI satt på prosjekt. Dette 
er ikke noen sperre, men gir melding om at man 
nærmer seg en grenseverdi å prosjektet. 

 

Fritabell 1, 2, 3, 4 & 5 

Grunndata beskrivelse  
Løsningen har fem fritabeller. Disse kan navngis og settes synlige etter ønske/behov. 

Disse er knyttet direkte på en transaksjon og fungerer som kostnadsbærere for en bruker. Dette i relasjon 

med prosjekt i ett eller flere nivåer, eller flere fritabeller satt opp. 

Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling/hva 

Kunde Fritabellens kunde. 

Avdeling Fritabellens avdeling. 

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

ID - Free1ID ID, Varchar 

Navn - Free1-5Name Endres ofte til navnet på kostnadsbæreren. Eks; 
«Aktivitet», «Maskin», «Type», etc. 
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Kunde - CustomerID Kobling til kundetabellen. 

Ordre - OrderNumber Fritabellens ordrenummer, ofte integrert fra ERP. 

Avdeling - DepartmentID Kobling til avdelingstabell. 

Fakturerbart - Invoicable Angir om et innslag er fakturerbart eller ikke. Må 
være avkrysset for at transaksjoner relatert til 
verdien skal tas med i en eventuell ordreeksport. 

Sperret - Suspended Angir om verdi er sperret eller ikke. Ofte integrert 
fra ERP. Dersom innslaget er sperret vil det 
forsvinne fra alle oppslag/dropdown. 

 

Kalender 

Grunndata beskrivelse  
Oppsett for å tilgangsstyre informasjonskalendere i løsningen. 

Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling/hva 

CalendarID ID 

UserID Kobling på brukernivå for å styre tilgang til 
kalender. 

CalendarID ID 

UserGroupID Kobling på brukergruppenivå for å styre tilgang til 
kalender. 

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

ID - CalendarID ID 

Navn - CalendarName Navn på den aktuelle kalenderen. 

Sperret - Suspended Angir om kalender er sperret eller ikke. 

Farge - ColorCode Visningsfarge i Proplan Time GUI. 

Bruker - UserID Kobling for å gi brukere tilgang til kalender. 

Brukergruppe - UserGroupID Kobling for å gi brukergrupper tilgang til kalender. 

 

Prismatrise 

Grunndata beskrivelse  
Koblingstabell som kan hentes opp ved eksport fra løsningen. Primært er denne tiltenkt prosjektregnskap 

for å sette rette pris og kost på kombinasjonen av kostnadsbærere. Et eksempel her er at timer utført av en 

lærling i et byggeprosjekt ofte har en lavere kost enn en ferdig utlært fagarbeider. 

For at eksporten skal fange opp pris fra prismatrisen må nøkkel for den aktuelle koblingen av 

kostnadsbærere være satt opp i systemoppsett. Kontakt konsulent for bistand med dette. 

Prismatrisen kan hentes ut/opp og benyttes i alle eksporter. 

Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling/hva 

  

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 
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PriceMatrixID ID 

Timeart - TransactionTypeID Relasjon til timeart 

Bruker - UserID Relasjon til Bruker/ansatt 

Prosjekt - ProjectID Relasjon til prosjekt 

Free1ID Relasjon til fritabell 1 

Free2ID Relasjon til fritabell 2 

Free3ID Relasjon til fritabell 3 

Free4ID Relasjon til fritabell 4 

Free5ID Relasjon til fritabell 5 

Kost - Cost Kost på transaksjonen, denne i relasjon med alle 
ovenstående koblingspunkter. Ved eksport vil 
denne kost bli satt på transaksjonen. 

Pris - Price Pris på transaksjonen, denne i relasjon med alle 
ovenstående koblingspunkter. Ved eksport vil 
denne pris bli satt på transaksjonen. 

 

Stedfortredere 

Grunndata beskrivelse  
Funksjon for å gi andre godkjenner fullmakt til å godkjenne/attestere timer for dine ansatte i en periode. 

Normalt benyttet ved ferieavvikling. Viktig å være klar over at bruker som er stedfortreder, blir tildelt 

fullmakt, IKKE får tilgang til godkjennings vinduer. Dette må tildeles separat. Er stedfortreder allerede 

godkjenner vil han/hun allerede ha nødvendige tilganger. 

Dersom løsning er satt opp med prosjektgodkjenningsstruktur, så er ikke funksjon for stedfortreder støttet. 

Denne er laget for brukere du er ansvarlig for. 

En bruker kan selv registrere/legge inn egen stedfortreder. Kundeadministrator kan registrere 

stedfortreder på vegne av andre under Grunndata  Stedfortreder. 

Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling/hva 

Stedfortreder for Kobling til brukertabell, hvem som er fraværende 
godkjenner. Fullmaktsgiver. 

Stedfortreder Kobling til brukertabell, hvem som midlertidig blir 
godkjenner. Fullmaktshaver. 

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

ID - SitterID ID 

Bruker - UserID Fullmakts haver 

Stedfortreder for - SitterForUserID Fullmaktsgiver. 

Start - StartDate Ikke i bruk 

Slutt - EndDate Ikke i bruk 

Gyldig fra - ValidStartDate Dato stedfortreder fullmakten gjelder fra. 

Gyldig til - ValidEndDate Dato stedfortreder fullmakten gjelder til. 

Sperret - Suspended Sier om stedfortreder fullmakten er aktiv eller ikke. 
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Stemplingslokasjoner 

Grunndata beskrivelse  
I Stemplingslokasjoner defineres lokasjoner for stemplingsur, mobile stemplingslokasjoner og for 

mannskapsliste-stemplinger. Prosjekter kan kobles til lokasjoner, og lokasjonene kan defineres med GPS. 

For å dekke krav til stemplings på byggeplass, kan også Adresse og Byggherre legges inn. 

Koblinger til andre grunndata 
Kolonne Kobling/hva 

Prosjekter ProsjektID, denne må ikke være der, men gir en 
kobling mellom prosjekt og lokasjon. 

Kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

ID ID 

Lokasjon Navn på lokasjon 

IP Addresse Eventuell sporing for å vite hvor stemplingsklient 
er installert. 

Sperret Sier om lokasjon er aktiv eller ikke. 

Adresse Adresse relatert til lokasjon. 

Byggherre Navn på eventuell byggherre som har ansvar for 
lokasjonens byggeplass. 

Maks godatt avstand (meter) Hvor langt unne det skal være mulig å stemple inn 
mot lokasjonen. 

GPS Kartkoordinater opp mot en lokasjon. Denne er 
valgfri å eventuelt bruke. GPS formatet som må 
brukes er: 58.8901358|5.7043498. 

Prosjekter Hvilke prosjekter lokasjonen er koblet mot. 

 

Brukergrupper og tilgang 
Velg ”Tilgang brukergrupper” i venstremenyen. 

Her bestemmes det hva hver enkelt brukergruppe i bedriften skal se av menyer/sider, hvilke 

lønnartgrupper brukergruppen har tilgang til, hvilke statuser de skal kunne sette timene til, samt hvilke 

rapporter brukergruppen skal se. Det kan opprettes nye brukergrupper, endres og slettes brukergrupper 

ved hjelp av ikonene ved siden av nedtrekkslister. 

 

Maler 

Grunndata beskrivelse  
Maler er brukes til kvalitetssikring av aktiviteter med bruk av skjema i kvalitetsmodulen og i 

personalmodulen. Egenskapene til malen styres i Maler. I denne styres og tilgjengelige dimensjoner samt 

hvor malen feltene skal være tilgjengelig/benyttes 

Koblinger til andre grunndata 
Mal er koblet til Malfelter, der den egentlige skjemadefinisjonen er.  

Tabell Kobling/hva 

TypeList …TypeID og …KategoryID 

Process ProcessID 
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Status StatusID 

 

Kolonne og kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

TemplateID Identifikator i løsningen. 

Title Mal navn – Brukes som default beskrivelse av generert aktivitet 

IsIncident Identifikator for Hendelse. Medfører at den blir gjort tilgjengelig i 
Hurtigregistrering på mobil/web 

TemplateApprovalProcessID  

TemplateApprovalStatusID Status  

ProcessID Styrer hvilken prosess malen tilhører, hvem som har tilgang til den og 
hvilke statuser som  er tilgjengelig for aktiviteten. 

TemplateTypeID Definerer hvilken type mal det er. Oppslag mot TypeList 

TemplateCategoryID Definerer hvilken kategori mal det er. Oppslag mot TypeList 

Version Referanse som indikerer versjon. Blir hentet ut i bunnteskt ved utskrift 

Confidential Styrer om aktivitet default er å anse som konfidensiell. True/false 

AvailableConnections Styrer hvilke dimensjoner/kostnadsbærere som skal være redigerbare i 
skjema.  

VisibleConnections Styrer hvilke dimensjoner/kostnadsbærere som skal være 
tilgjengelige/synlige i skjema. 

MandatoryConnections Styrer hvilke dimensjoner/kostnadsbærere som må fylles ut før levering 

SourceTemplateID Referanse til tidligere versjoner og/eller original 

SortCode Sorteringsfelt som ogsåkan  benyttes til Mal referanse 

Active Styrer om mal skal være tilgjengelig for bruk 

Deleted Soft delete True/Fasle 

Description Beskrivelse av mal og bruk av denne. Info er spesielt tenkt mtp evt 
revsisjon men også som informasjon på mobil ved bruk av mal. 

IsSystem System maler (True) er maler for skjermbilde oppsett eller predifering av 
tilleggsfelter. 

TypeID Definerer hvilken type aktivitet malen skal default generere. Oppslag mot 
TypeList 

CategoryID Definerer hvilken kategori aktivitet malen skal default generere. Oppslag 
mot TypeList 

TypeListGroup Definerer hvilken gruppe malen tilhører. Oppslag mot TypeList 

DefaultDueDays Setter defulet antall dager til frist for opprette aktivitet 

MobileLayoutID Indikerer antall tilgjengelig kolonner i layout. Per 01.01.2018 støtter 
mobilbar en kolonne 

CreatedByUserID Opprettet av. Brukes som info for mal 

CreatedDate Opprettet dato. Brukes som info for mal 

ChangedByUserID Endret av. Brukes som info for mal 

ChangedDate Endret dato. Brukes som info for mal 

ApprovedByUserID Godkjent av. Brukes som info for mal 

ApprovedDate Godkjent dato. Brukes som info for mal 

Logo Referanse til DokumentID til logo/bilde som skal benyttes ve utskrift 

 

Malfelter 

Grunndata beskrivelse  
Malfelt inneholder maldefinisjonene 
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Koblinger til andre grunndata 
Beskrivelsestekst 

Kolonne Kobling/hva 

ListValueLookup Listereferanse oppslagsverdier 

  

  

 

Kolonne og kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

TemplateID Referanse id til Mal 

TemplateFieldID Identifikator i løsningen. 

SortOrder Sorteringsrekkefølge for felt i rad 

SubSortOrder Sorteringsrekkefølge for felt i kolonn 

Required Er det krav til utfylling ved opprettelse 

DefaultValue Standard verdi 

DataType Referanse til definerte felttyper i skjema 

IsAdminField Felt kun synlig administrastift 

ReadOnly Felt settes kun lesbart 

ListValueLookupID Referanse til hvilke oppslagsverdier som skal brukes 

Deleted Felt for slettemerking 

InReportInternal Skal være med i intern rapport True/False 

InReportExternal Skal være med i ekstern rapport True/False 

TextFontSize Kan styre tekst Font/Size (Ikke implementert) 

TextBold Kan styre tekst Uthevet (Ikke implementert) 

TextColor Kan styre tekst Farge (Ikke implementert) 

 

Oppslagslister 

Grunndata beskrivelse  
Liste over tilgjengelige oppslagslister som kan benyttes i skjemadefinisjoner i kvalitet og personalmodulen. 

Koblinger til andre grunndata 
Beskrivelsestekst 

Kolonne Kobling/hva 

Quality.ListValueLookupValue Verdier i Oppslagsliste 

  

  

 

Kolonne og kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

ListValueLookupID Identifikator i løsningen. 

ListName Navn på liste 

SpecialLookup Refernanse til Tabell.Navn, som skal hentes fra intern tabell. Dersom listen 
består av definerte verdier er dette feltet NULL 
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Oppslagslisteverdier 

Grunndata beskrivelse  
Verdier i oppslagsliste 

Koblinger til andre grunndata 
Beskrivelsestekst 

Kolonne Kobling/hva 

  

  

  

 

Kolonne og kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

ListValueLookupValueID Identifikator i løsningen. 

ListValueLookupID Referanse til hvilken oppslagsliste den tilgører 

Value Beskrivelse 

SortOrder Sorteringsverdi 

ColorCode Fargeverdi som kan sette farge på valg i skjema 

ExternalID Benyttes til triggerverdi eller referanse ved videre bruk 

  

  

 

Prosess 

Grunndata beskrivelse  
Prosess styrer hvor maler/aktivteter er tilgjengelig. Regulerer om ønskelig tilgang til redigering og kobler 

opp korrekte statuser definert 

Koblinger til andre grunndata 
Beskrivelsestekst 

Kolonne Kobling/hva 

Authorization.User Prosesseier 

  

  

 

Kolonne og kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

ProcessID Identifikator i løsningen 

ProcessName Navn på Prosess 

UserID UserID i Time. Kan brukes som Prosesseier 
  

Trigger  

Grunndata beskrivelse  
Muliggjør oppsett av Hendelsesbaserte triggere.  
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Koblinger til andre grunndata 
Beskrivelsestekst 

Kolonne Kobling/hva 

TemplateField Malfelt referanse 

TemplateID Mal referanse 

  

 

Kolonne og kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

TriggerID Identifikator i løsningen. 

TemplateFieldID Referanse til malfelt 

Value Hvilken feltverdi eller hvilken «Aksjon» som skal trigges 

TemplateID Referanse til mal (ikke krav) 

TriggerActionType Ikke i bruke 

HeaderFieldName Referanse til Feltnavn som skal utløse trigger 

TriggerCategory Hvilke modul er den aktuell for 

IsActive Skal trigger kjøre 

  

  

 

Triggerparameter 

Grunndata beskrivelse  
Muliggjør oppsett av Hendelsesbaserte triggere.  

Koblinger til andre grunndata 
Beskrivelsestekst 

Kolonne Kobling/hva 

TemplateField Malfelt referanse 

Trigger Trigger referanse 

  

 

Kolonne og kolonnebeskrivelser 
Kolonne Hva 

TriggerParameterID Identifikator i løsningen. 

TriggerParameterCode Referanse til definerte trigger parameter 

SortOrder I hvilken rekkefølge skal trigger kjøre 

TriggerID Referanse til Trigger 

TriggerActionType Hvilke type trigger(/hva skal skje? 

TemplateFieldID Referanse til Felt som kan gi verdi til trigger  

StaticValue Statisk verdi som paramter i trigger 
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Definisjoner/prosesser 

Transaksjon 
Løsningen opererer med flere former for transaksjoner, den vanligste er timeføringstransaksjon. Primært er 

dette manuelle transaksjoner foretatt av bruker opp mot kostnadsbærere i løsningen. På bakgrunn av 

statusnivå relatert til transaksjon kan denne/disse eksporteres ut til lønn, fravær, ordre og/eller regnskap. 

Stemplingstransaksjon er den andre formen for transaksjon, disse kommer relatert til brukere i løsningen, 

stempling inn og ut på arbeidsplass med mulighet for å ta stemplingsgrunnlag videre for å generere en 

timeføringstransaksjon. 

Gjestebruker og stempling. Dette er en funksjon relatert til Mannskapsliste på byggeplass. Gir en enkel 

stempling for besøkende/ekstern bruker som kobles opp mot lokasjon. 

Gjestebruker 
Besøkende på arbeids-/byggeplass. Bruker må registre seg inn mot kundeløsningen for å kunne stemple inn 

og knytte seg til aktiv mannskapsliste for lokasjon. 

Tidsstempling 
Kontrollpost som angir start og slutt-tid for en bruker/ansatt. Kan anvendes videre for generering av forslag 

til timeregistrering. For gjestebruker viser inn- og ut-registrering opp mot lokasjon. 

Lokasjon 
Geografisk område som er definert under Stemplingslokasjoner i Grunndata. Lokasjon kan være knyttet 

opp mot ett eller flere prosjekter. 

Lønnsstatus 
Godkjenningsflyt/hierarki for transaksjoner som skal eksporteres til lønn og/eller fravær. 

Ordrestatus 
Godkjenningsflyt/hierarki for transaksjoner som skal eksporteres til ordre. Tilgjengelig i Godkjenning 

periode. 

Regnskapsstatus 
Godkjenningsflyt/hierarki for transaksjoner som skal eksporteres til regnskap/prosjektregnskap. Tilgjengelig 

i Godkjenning periode. 

Eksport 
Avklart oppsett som kjører ut en fil med datagrunnlag for videre bruk/håndtering i annet system. Dette 

være seg lønn eller ERP. 

Rapport 
Det er flere typer rapporter tilgjengelig i løsningen, Spesialrapporter, Utvidet rapport og Mine rapporter. 

Spesialrapporter er avtalt med konsulent og spesifikt tilpasset og implementert for den enkelte kunde. 

Utvidet rapport er en variant av «Mine rapporter» hvor det er mulig å liste ut data per uke, måned, kvartal 

eller år. Disse også i kombinasjon. 

Mine rapporter er spesifikt lagret for den enkelte bruker. Grid er et rammeverk hvor hver enkelt bruker kan 

sette opp og lagre sin egne filtre og grupperinger. 

Integrasjoner 
Benyttes for å hente grunndata inn i Proplan Time fra eksterne systemer. 
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Lokal SQL 
Det er i Proplan Time mulig å sette opp speiling av data fra driftsmiljø i skyen og ned til en lokal SQL-

Stageing database hos den enkelte kunde. Data i den lokale SQL vil kunde ha fritt tilgang til for å sette opp 

lokale rapporter. 

Ressursplanlegging 
Kun enkel støtte i løsningen. Ut fra person, ikke ressurs i form av prosjekt, aktivitet eller annen form for 

kostnadsbærer… 

Tidsplanlegging 
Mulig å legge periodeplan fra en person opp mot kostnadsbærere på en timetransaksjon. 

Fraværsoversikt og registrering 

Kopier timelister 
Meny 

Prosjektstatus 
Bilde for å avstemme prosjektstatus. Beregner ferdiggrad og lønnsomhet opp mot valgt dato. Lagring tar et 

«Snapshot» av prosjsktproggresjonen som lagres i egen tabell. Funksjonen på denne siden oppdaterer også 

felter på det aktuelle/valgte prosjektet. 

Meldinger 
Under menyvalget Mine meldinger får du opp en oversikt over meldinger som er sendt til deg. Meldingene 

som vises her er de samme som viser på hovedsiden.  

Du kan velge om du ønsker å svare eller slette en melding.  

Under menyvalget Send melding kan du sende en melding til en og en bruker, eller en hel brukergruppe.  

Velg meldingstype(r) du vil sende. Enten til Time som da kun sendes til Mine meldinger hos valgt bruker(-e). 

Eller E-mail som vil sende meldingen til e-post adressene til valgte bruker(-).  

Legg inn en Emne tekst. Skriv inn ønsket meldingstekst og trykk Send. 

Lisens 
Angir hvilke moduler som er tilgjengelig i løsningen. Oversikt finnes under Kundeinnstillinger.  

Godkjenning 
Ansvarlig for bruker, brukergruppe eller kombinasjon. Godkjenningsflyt hvor avdelingsleder/nærmeste 

leder godkjenner førte timetransaksjoner. 

Prosjektgodkjenning 
Godkjenningsflyt hvor prosjektleder godkjenner timer for sine prosjekter. 

Ansvarlig for… 
Systemet kan settes opp med Ansvarlig for bruker eller brukergruppe. Disse to kan også settes opp i en 

kombinasjon. I tillegg til denne formen for godkjenning; ansvarlig for, vil det være mulig å benytte 

prosjektgodkjenning isolert eller i kombinasjon med ansvarlig for. Her er mulighetene mange og oppsett 

avkalres i dialog med konsulent ved implementering. Endringer etter driftsstart må også avklares og utføres 

i dialog med konsulent da disse får konsekvenser for hele systemet. 

Tilgang og brukergrupper 
Brukergrupper styrer tilgangen i løsningen. 
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Gruppene er tildelt menypunkter, timeartgrupper, statusnivåer for registrering og godkjenning, 

rapporttilgang og eventuelt mulighet for å kjøre eksportrutiner. 

Bruker tilordnes brukergruppe(r) etter ønske/behov for å utføre sin(e) oppgaver i løsningen. 

Kundeinnstillinger 
Side for å utføre noe systemkonfigurasjon. Endring av systemets sperredato er tilgjengelig her. Det er også 

mulig å velge en periode og foreta re kalkulering av beregnede transaksjoner. Samt vedlikeholde systemets 

grenseverdier. 

En oversikt over aktive lisenser og versjon av løsningen ligger også tilgjengelig. 

Sperredato 
Systemets sperredato gjør at brukere ikke kan føre timer før angitt dato. Denne kan settes i forbindelse 

med eksport til lønn, eller under side for Kundeinnstillinger. 

Grenseverdier 
Oppsett av verdier som gir varsler i form av fargekode dersom disse overskrides. Oppsett for grenseverdier 

gjøres på side for kundeinnstillinger. 

Maler 
Maler med tilhørende malfelter benyttes til å kvalitetssikre at aktiviteter blir opprettet med de korrekte 

rapporteringspunkter.  

Trigger 
Automatiserte hendelsesbaserte jobb som kan konfigureres til å varsle internt/ekstern eller opprette nye 

aktiviteter basert på innhold i skjema 

Prosess 
Arbeidsområde eller prosess som styrer tilgang, statusløp og hvilke maler og dokumenter som er aktuell for 

bruker 

 

 

 

 


