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Systemoppsett 

Generelt om systemoppsett 

Hva er systemoppsett og hva brukes det til 
Innstillinger i systemoppsett sammen med grunndata brukes til å tilpasse løsningen til selskapets behov 

innenfor ulike prosesser innenfor registrering, fravær, hr, godkjenning, tilgangstyring, rapportering, 

integrasjoner.  

Systemoppsett  brukes også til å bestemme hvordan ulike skjermbilder skal oppføre seg. 

Endringer i systemoppsett og konsekvenser 
Endringer i systemoppsett kan påvirke løsning i stor grad så vær forsiktig i hva som endres. 

Hvordan bruke systemoppsett 
Systemoppsett er en samling instillinger av to typer: brytere (opsjoner/switch) og variabler (Variables). 

Slå av og på switcher 
En instilling som enten er av eller på. Eks: skal alle brukere vises i fraværskalender eller bare de som 

pålogget bruker er ansvarlig for. 

 

En bryter settes aktiv/på ved å klikke på den så markering blir synlig. Checked. Husk å lagre endring med 

«Lagre» knappen.  

Endre variabler 
Disse instillinger endres i den enkle tabellen som synes. For å endre en linje klikkes første rute til venstre på 

aktuell rad. «Edit». Gjør endring og lagre ved å trykke «Update» i venstre kolonne. Lagring er da utført.  

Du trenger ikke klikke «Lagre» knappen.  Avbryt linjeendring ved å klikke «Cancel» i stedet for «Update». 
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Systemoppsett 

Oppsett – Fleksisaldo 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes statusskjermbilder på brukere. Oppstartbildet, Flexirapporten, 

brukerstatus/informasjon popup bildet. 

Opsjoner og hva de gjør 
 FlexBalanceRestartEveryYear - Om fleksibalansen skal nullstilles ved årskiftet. Hvis av kalkuleres 

fleksi ut fra alle transaksjoner registrert på flex+/flex-. 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 

  

Oppsett – Fravær 

Beskrivelse  
Instillinger for gjelder funksjonalitet rundt fravær. Fraværskalender, Fravær og fleksisaldo, oppstartsbildet.   

Opsjoner og hva de gjør 
 SingleDaySelfCertifiedAbsence - Egenmeldinger gjelder for enkle dager, ikke for perioder på 1-3 

dager. 

 IncludeWeekendsInAbsenceCalculation - Inkluder helger ved beregning av fraværsperioder. 

Benyttes dersom en må føre fravær i helgene. 

Variabler og hva de gjør 
 MaxSickChildrenOneOrTwoChildren – Maks antall dager sykefravær når den ansatte har et eller to 

barn 

 MaxSickChildrenThreeOrMoreChildren - Maks antall dager sykefravær når den ansatte har tre eller 

flere barn 

 MaxSickChildrenSingleOneOrTwoChildren - Maks antall dager sykefravær når den ansatte har et 

eller to barn og er aleneforsørger 

 MaxSickChildrenSingleThreeOrMoreChildren - Maks antall dager sykefravær når den ansatte har 

tre eller flere barn og er aleneforsørger 

 MaxValidChildAge – Maks alder for at barn skal telle som barn 

 MaxFlexi - Maks ant. flex før varsel 

 MinFlexi - Min. ant. flex før varsel 

 MaxSelfCertifiedAbsence365 - Maks ant. egenmelding før varsel 

 MaxSickChildrenThisYear - Maks ant. sykt barn før varsel 

 MinVacation - Minimum ant. brukt ferie før varsel 

Oppsett - Godkjenning 

Beskrivelse  
Instillinger som gjelder alt med godkjenning av timeføringer. Godkjenniner gjøres på flere sider: 

godkjenning uke, godkjenning dag, uke alle, måned og periode. 
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Opsjoner og hva de gjør 
 ApproversCanApproveEveryone - Hvis på vil godkjennere få opp alle brukere i sin 

godkjenningsliste. Hvis av vil godkjennere kun få opp de brukere de er definert som ansvarlig for. 

 ApproversCanOverrideHours - Hvis på kan godkjenner sette timer rett fra status ”Åpen” til andre 

statuser. Hvis slått av må bruker selv sette dem fra ”Åpen” til ”Til godkjenning” før godkjenner kan 

godkjenne. 

 AllowApprovalOfAllProjects - Hvis på vil alle prosjekter være tilgjengelig for godkjenning. Hvis av er 

det kun prosjekter der pålogget bruker er definert som godkjenner som vises. 

 FilterTransTypesOnCurrentUser - Hvis på, viser pålogget bruker sine timearter i oppslag for 

timearter i ukebildet. Hvis av, viser valgt bruker sine timarter. 

 ResponsibleByUserGroup - Ansvarlig settes pr. brukergruppe. Kan kombineres med 

ResponsibleByUser. 

 ShowOnlyUsersResponsibleFor - Vis bare brukere en er ansvarlig for i "Godkjenning periode" og 

"Godkjenning uke alle". 

 ResponsibleByUser - Ansvarlig settes pr. ansatt. Kan kombineres med ResponsibleByUserGroup. 

 FilterProjectsOnSelectedUser - Hvis på vil det vises kun prosjekter som valgt bruker har tilgang til 

og ikke godkjenners tilgangsliste 

Variabler og hva de gjør 
 ApprovedStatus - Int 1: standard godkjent status, alle lavere statuser kan redigeres. Påvirker også 

summen Godkjente timer i Mitt Årstimeverk.  

Oppsett – Integrasjoner 

Beskrivelse  
Disse instillinger gjelder integrasjoner hvor Time importerer og eksporterer data fra/til andre system. Data 

kan være ting som prosjektlister, brukerlister og transaksjoner.  

Opsjoner og hva de gjør 
 EnableIntegrationErrorMessaging - Om det skal sendes epost til oppgitt addresse 

(IntegrationSettings, TxtValue2) ved integrasjonsfeil (på intervall) 

Variabler og hva de gjør 
 IntegrationSettings - IntValue1 = Integration interval minutes. IntValue2 = log level (1=all, 2=info, 

3=error, 4=off). IntValue3 = Bufferstørrelse på dataoverføring. IntValue4 = error checking interval 

(hours). TxtValue2 = email to report to. TxtValue3 = last check (and email). TxtValue4 = next check. 

 AuthorizationCode - Bruk denne koden/passord på integrasjonsklienter som henter data ut av 

Proplan Time  

Oppsett – Meldinger 

Beskrivelse  
Instillinger som gjelder meldinssystemet i Time. Meldinger kan sendes mellom brukere av Time og 

automatisk av systemet. Meldinger kan være av typen Time-intern-melding, SMTP email og SMS på 

telefoner. Automatiske meldinger sendes av systemet. Som bruker er det meste om meldinger samlet på 

siden «Mine meldinger».   



 
 ADMINDOKUMENTASJON  SYSTEMOPPSETT Revisjon 1.0 

 

 
 

7 
 

Opsjoner og hva de gjør 
 ToEmployeeWhenWeekApproved Hvis på sendes en melding til bruker når timene er 

godkjent. 

 ToApproverWhenWeekReady Hvis på sendes en melding til godkjenner når uken er klar for 

godkjenning. 

 ToApproverWhenHolidayReady Om det skal sendes melding til godkjenner(e) når ferie til 

godkjenning 

 ToEmployeeWhenHolidayApproved Om det skal sendes melding til bruker når ferie er 

godkjent 

 EmailToApproverWhenHolidayReady Om det skal sendes email til godkjenner(e) når ferie til 

godkjenning 

 MessageToUserIfRegistrationChanged Om det skal sendes melding (Time) til bruker dersom 

godkjenner endrer på felter i transaksjon 

 EmailToUserIfRegistrationChanged Om det skal sendes epost til bruker dersom godkjenner 

endrer på felter i transaksjon 

Variabler og hva de gjør 
<intet>  

 

Oppsett – Registrering 

Beskrivelse  
Instillinger som gjelder detaljer i registreringer 

Opsjoner og hva de gjør 
 AllowOverlappingTransactions - Hvis av vil det gjøres en sjekk på om bruker fører start-

/stoppklokkeslett som overlapper i løpet av dagen og deretter avbryte lagringen, skulle dette 

forekomme. Hvilket skjermbilde er den relevant for. 

Variabler og hva de gjør 
<intet> 

Oppsett – Stemplingsklient 

Beskrivelse  
Instillinger som gjelder stemplinger. Det er fra stemplingsprogramemt som er et Windows-programmet. Og 

fra nettsidene som muliggjør stempling fra mobiltelefoner. 

Opsjoner og hva de gjør 
 AutomaticTimestamping  - Ekspressmodus av stempling. Viser ikke detaljbildet, bruker kun 

std.verdier for prosjekt og lønnart. 

 AutoGenerateTransactionFromTimestamp - Automatisk generering av transaksjon når et 

stempelpar (inn og ut) registreres. Regner ut tidsdifferansen mellom dem til antall timer. 

 FullScreenMode - Hvis på maksimeres tidsstemplingsklienten og andre programmer skjules. 

 DisableAbsenceOnIn - Hvis på deaktiveres valg av fravær ved stempling inn. 

 DisableTransTypeOnOut - Hvis på deaktiveres valg av lønnart ved stempling ut. 

 DisableProjectOnOut - Hvis på deaktiveres valg av prosjekt ved stempling ut. 
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 CloseLastTimestampAutomatically - Hvis på avsluttes forrige stempling ved stempling inn. 

 AlwaysSetTimestampTypeIn - Valget for inn/ut vil alltid være inn. Vanligvis er dette det motsatte av 

brukerens forrige stempling. 

 ShowOnScreenKeyboard  - Viser/skjuler skjermtastatur i tidsstemplingsklient. For de som ikke har 

kortleser eller vil ha mulighet for manuell inntasting. 

 TrackIPAddressOnTimestamp - Finner IP til klient og knytter dette mot lokasjon på stemplingen. 

Dersom IP ikke finnes fra før blir denne lagt inn på ny lokasjon 

Variabler og hva de gjør 
 SettingsForTimeStampWindowsClient Int 1: antall sekunder før skjemaet lukker seg automatisk. 

Txt 1: fontnavn, Text 2: fontstørrelse, Text 3: bakgrunnsfarge, Text 4: tekstfarge 

 DefaultProjectForTimeStampWindowsClient Int 1: standard prosjekt for stempling hvis ikke 

annet blir angitt. 

 DefaultTransTypeForTimeStampWindowClient Int 1: standard lønnart for stempling hvis ikke 

annet blir angitt. 

 DefaultHoursBetweenInOut Int 1: standard timeantall mellom inn og ut. Hvis noen glemmer å 

stemple ut, blir dette brukt. 

 MinimumTimespanForTransaction Int 1: minimum antall minutter for opprettelse av 

transaksjon basert på et stemplingspar. 

Oppsett – System 

Beskrivelse  
Instillingene her gjelder kjernen av systemet og andre elementer som går igjennom flere/alle nettsidene og 

noen funksjoner som ikke har nettsider. 

Opsjoner og hva de gjør 
 EnableImageForVerticalText - Om applikasjonen skal generere bilder eller benytte ren tekst for 

vertikale tekster. Ren tekst støttes kun av Internet Explorer og vil bli horisontal i andre nettlesere. 

 DeleteVerticalTextImage  - Når denne er på vil applikasjonen generere et nytt bilde for hver gang 

en side lastes. Kun gjeldende hvis EnableImageForVerticalText er på. Hvis du har endret teksten på 

en vertikal tekst må denne midlertidig slås på for å få endret bildet. 

 EnableSessionBasedEncoding - Kryptering av parametre til skjermbildet. Hvis avslått vil det for en 

ekstremt avansert bruker være teoretisk mulig å skaffe seg tilgang til skjermbilder ved å redigere 

URL. Krever omstart av applikasjon. 

 EnableErrorHandling - Hvis på vises en standard feilside i applikasjonen, hvis av vises en detaljert 

feilmelding fra server. Denne benyttes til feilsøking. 

 CacheManagers - Aktiver/deaktiver caching av Business Managers som støtter det. Krever omstart 

av applikasjon. 

 AllowDeleteOfExportedTransactions - Tillater at transaksjoner som er exportert kan slettes. Denne 

bør kun settes til på i det øyeblikket det virkelig behøves, for deretter å settes til av igjen. 

 ReportServer2005CompatibilityMode - Dersom en benytter ReportServer2005 til å kjøre 

rapportene, skal denne settes på. Rapportene vil da åpne i en ny browser, da versjon 2005 ikke 

støttes lenger internt i ProplanTime. 

 LogCopyingOfTimesheets - Logger operasjoner når timelister kopierers 
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Variabler og hva de gjør 
 WindowsAuthenticationSettings Txt 1: domene, Text 2: IPv4-maske, Text 3: IPv6-maske. 

 StatusForPlannedTransactions Int 1: hvilken status Proplan Time oppfatter som planlagte 

transaksjoner. 

 HelpPagePath Txt 1: sti til hjelpefil. 

 TransactionLockDate NULL 

 GridViewExporterMaxColWidth NULL 

 DefaultLanguage Angir standardspråk for Time. Txt 1 settes til "nb-NO" eller "en-US" 

 InvoiceReportPath Txt 1: sti til rapport som vises på forsiden, hvis i bruk. 

 NoOfRecordsPerPage Hvor mange rader som vises i datalistene. Int1: Grunndata, Int2: 

Godkjenning prosjekt. 

 DefaultStatusForGeneratedTransactions Int 1: standard status for generert fraværsregistrering. 

 VerticalTextImageDefaultStyle Instillinger for vertikale bilder. Int 1: fontstørrelse, Txt 1: 

fonttype, Text 2: tekstfarge, Text 3: bold/italic/normal, Text 4: bakgrunnsfarge 

 VerticalTextImagePath Stier for vertikale bildefiler. Txt 1: fysisk sti, Text 2: virtuell sti. 

 VerticalTextImageDefaultHeightWidth Standard høyde og bredde for vertikale bilder. Int 1: 

høyde, Int 2: bredde. 

 DefaultStatusForCalculatedTransactions Int 1: standard status for beregnede timer basert på 

timearter. 

 

Oppsett – Tilgangsstyring 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes for å tilpasse funksjonalitet på tilgangsstyring. Da er det instillinger som gjelder 

detaljer i flere skjermbilder. 

Opsjoner og hva de gjør 
 CheckProjectAccess Angir om applikasjonen skal lete i tilgangstabellen for prosjekt. Hvis slått 

av vil alle få tilgang til alle aktive prosjekter. 

 ProjectAccessPerUserGroup Når på, har brukeren tilang til prosjekt knyttet til brukergruppene 

som brukeren er knyttet til. Hvis av, har brukeren tilgang til prosjekt knyttet direkte til brukeren. 

CheckProjectAccess må være på for at dette skal gjelde. 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 
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Oppsett Rapporter 

Rapport – Fraværskalender 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes på skjermbildet Fraværskalender for å styre detaljer i visning. 

Opsjoner og hva de gjør 
 LimitHolidayOverviewToConnectedUsers Hvis på vises kun brukere som den som åpner 

skjermbildet er ansvarlig for. Hvis av vises alle brukere. 

 DisplayErrorsInConfiguration Angir om feilmeldinger som følge av manglende konfigurasjon 

skal vises eller ikke. 

 HideWeekendDays Hvis på skjules helger, ellers vises hele uken. 

 ShowTransStartStopTimeInGrid Dersom slått på vises transaksjonens klokkeslett i gridcellene. 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 

Rapport – Prosjektrapport 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes på prosjektrapporten. 

Opsjoner og hva de gjør 
 ShowOnlyProjectsUserIsResponsibleFor Hvis på vises bare prosjekt som bruker er ansvarlig for 

 ShowOnlyProjectsUserHasAccessTo Hvis på vises bare prosjekt som bruker har tilgang til 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 

 

Rapport - Stemplingsstatus 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes til skjermbildet som viser status på alle typer stempling. 

Opsjoner og hva de gjør 
 TimestampStatusAutoShowData Hvis på vil skjermbildet alltid vises med innhold. Hvis av kan 

brukeren foreta valg av avdeling, deretter vise data hvis det er store datamengder. 

 ShowMapLabelsByDefault Hvis på vil labels i kartet vise by default, hvis av vises bare pekere 

inntil de blir trykket på 

Variabler og hva de gjør 
 MaxValidTimestampDuration Grenseverdi for gyldig tidsstempling. IntValue1: Etter gitt tidsrom 

(timer) vil stempling bli kansellert. Denne styrer også farge på INN/UT i stemplingsstatus. Dersom 

tidsstemplingen er gått over tiden, vil den ikke vise som aktiv. Dersom satt til "0" vil denne regelen 

være inaktiv. IntValue2: antall timer stempling vil vise i StemplingsStatus (default en uke).  Dersom 

satt til "0" vil også denne regelen være inaktiv. 

 TimestampPollingDelayDuration Int 1: Antall sekunder mellom hver polling av tidsstemplinger 
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 HMSCardExpirationDateWarningSettings IntValue1 bestemmer hvor lenge i forveien man skal få 

varsel i Stemplingsstatus-side. TxtValue1 er fargekode for forhåndsvarselet, TxtValue2 er 

fargekode for varsel over utløpsdato. 

 DefaultProjectForTimeStampAndroidClient IntValue1: Dersom gitt verdi vil denne brukes til 

Time-stemplinger for android 

 DefaultTransTypeForTimeStampAndroidClient IntValue1: Dersom gitt verdi vil denne brukes til 

Time-stemplinger for android 

 TimestampStatusColorCodeForINOUTStatus Fargekoder for cellene inn/ut. Txt 1: INN, Text 2: 

UT, Text 3: Kansellert 
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Oppsett Skjermbilder 

Side - Mannskapsliste Mobil 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes til å styre funksjonaliteten rundt mannskapslisten 

Opsjoner og hva de gjør 
 EnableGuestQuickRegistration Hvis på vil nye gjestebrukere hurtigregistreres uten email, 

telefonnummer og selvvalgt passord 

 EnableGuestQuickLogin Hvis på vil gjestebrukere kunne logge inn uten å måtte fylle ut passord, 

altså pålogging kun med kortnummer 

 AllowLoginOfInvalidHmsCard Hvis pÃ¥ vil gjestebrukere kunne logge inn selv om HMS-kort er 

uverifisert/ugyldig 

Variabler og hva de gjør 
 GuestUserDefaultTimeUser Dersom satt er IntValue1 en referanse til en default (Time-

)bruker, som man bruker til å knytte dokumenter til gjestebrukerene med. 

Side - Dataeksport 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes for å styre detaljer i eksporten som Time gjør. Siden DataExport. 

Opsjoner og hva de gjør 
 IncludeAllProjectsOnExport Er ikke i bruk per versjon 2.4. Inkluderer alle prosjekter i eksport, 

selv om det ikke er ført noen timer på dem i valgt periode. 

 IncludeAllUsersOnExport Er ikke i bruk per versjon 2.4. Inkluderer alle brukere, selv om det ikke er 

ført noen timer på dem i valgt periode. 

 AllowStatusSelectionDuringExport Lar brukeren velge status i eksportprosessen. Overstyrer 

oppsettet som er gjort i Ekportoppsett med fra-/tilstatus. 

 AllowGenerateTransactionsForTransactionTypes Lar brukeren få mulighet til å generere 

transaksjoner ved eksport. Dette gjelder timarter som er definert som beregende. 

Variabler og hva de gjør 
 StatusForDataExportFrom Statusnivå på transaksjoner som eksporteres 

 StatusForDataExportTo Statusnivå som settes på transaksjoner som er blitt eksportert 

 ExportFilesPath Txt 1: virtuell sti for lagring av eksportfiler, standard: "~/Export/ExportFiles/". 

 SplitExportFile Int 1: 0-Ikke splitt eksportfil. 1-Split eksportfil pr. avdeling. 2-Split eksportfile pr. 

Fri1, Int 2: Klient id dersom Int1=0 

 pm_PriceCalculation_1 Indikerer nøkkel som må matche med prismatrisen. Nivå 1 

 pm_PriceCalculation_2 Indikerer nøkkel som må matche med prismatrisen. Nivå 1 

 pm_PriceCalculation_3 Indikerer nøkkel som må matche med prismatrisen. Nivå 1 

 ExportStatus Hvis en eksport pågår så er verdien her 1, ellers 0. Dette for å unngå kollisjon 

mellom eksport og integreringer 

 IntegrationStatus Hvis en integrasjon pågår så er verdien her 1, ellers 0. Dette for å unngå 

kollisjon mellom eksport og integreringer 
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Side - Dokumenter 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes for dokumenthåndtering på siden «Dokumentasjon». 

Opsjoner og hva de gjør 
 <ingen> 

Variabler og hva de gjør 
 AttachmentArchive Default verdier for innlegging av filvedlegg i dokument tabellen. intValue1 

= Category, intValue2 = Type, intValue3 = Status 

 DefaultReportLogo Default logo for generated activity reports. IntValue1 = documentID for 

an image in the BlobDB 

Side - Fravær og fleksisaldo 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes for å justere utseende på raporten Fravær og fleksisaldo 

Opsjoner og hva de gjør 
 AbsenceReportShowAll Godkjenner vil også se seg selv i fravær- og fleksisaldorapporten 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 

Side - Hovedside 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes... 

Opsjoner og hva de gjør 
 <intet> 

Variabler og hva de gjør 
 OvertimeCalculationStatus Int 1: hvilken status overtid 50% og overtid 100% kalkuleres fra 

og med i Mitt Årstimeverk. 

 DefaultTransactionType Int 1: standard transaksjonstype for timeregistrering. 

 DBVersion_ProplanTime NULL 

 wucMyReport Txt 1: rapportnavn og sti for rapporten som vises på forsiden, hvis satt til synlig. 

Standard: "Absence". 

Side - Hovedside Mobil 

Beskrivelse  
Instillinger her gjelder mobilsidene generelt og flere mobilsider. 

Opsjoner og hva de gjør 
 EnableMobileTimestamp Legger inn tidsstempling som menyvalg i mobilklient for alle brukere 

 EnableTimestampGeolocation Timeførers geolokasjon registreres på stempling dersom 

brukeren tillater dette i sin nettleser 
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 AllowMobileTimestampsWithoutGeolocation Hvis på tillates stempling på mobil uten 

geolokasjon. 

Variabler og hva de gjør 
 MobileMessagesIncrementValue - Antall meldinger som vises når meldinger listes ut en 

mobilsider. 

Side - Login 

Beskrivelse  
Instillinger her gjelder påloggingsidene og funksjoner der. 

Opsjoner og hva de gjør 
 ShowLoginInfo Om panelet for informasjon på innloggingssiden skal vises. 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 

Side - Månedsoversikt 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes... 

Opsjoner og hva de gjør 
 IncludeFreeTableTransactionsInSum Hvis på, inkluderes transaksjoner tilknyttet 

friansvarsenheter i summer, ellers ikke. 

Variabler og hva de gjør 
 WeekendBackgroundColor Txt 1: bakgrunnsfarge for helligdag, standard: "#F6EFD4". 

 msg_ToApproverWhenMonthReady Txt 1: tekstkode for melding som går ut til godkjenner(e) 

når måneden er klar for godkjenning. Standard: "MonthReadyText". 

 msg_ToEmployeeWhenMonthApproved Txt 1: tekstkode for melding som går ut til timefører når 

måneden er godkjent. Standard: "MonthApprovedText". 

Side - Prosjektadministrasjon 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes for å styre logikk rundt prosjekter. Dette gjelder admin-skjermbildet. 

Opsjoner og hva de gjør 
 InheritProjectApprovers Godkjenner arves fra mor- til datterprosjekter. 

 InheritProjectAccess Prosjekttilgang arves fra mor- til datterprosjekter. 

 AggregateProjectEstimate Estimat fra underliggende prosjekt summeres til prosjektet over. 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 

Side - Prosjektstatus 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes for å styre logikk rundt prosjekter. Dette gjelder prosjektstatus-skjermbildet. 
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Opsjoner og hva de gjør 
 AggregateProgress Fremdrift fra underliggende prosjekt summeres til prosjektet over. 

 AggregateHoursUsed Brukte timer fra underliggende prosjekt summeres til prosjektet over. 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 

Side - Status Timelister 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes for å styre visningsdetaljer på siden Status Timelister. 

Opsjoner og hva de gjør 
 ShowUserstatusInitially Sier om checkbox som viser brukerstatus skal være på initielt, på Status 

Timelister 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 

Side - Timeregistrering - tilleggsinfo 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes i «popup», detaljer på transaksjon, som vises i timeregistrering uke skjermbildet. 

Opsjoner og hva de gjør 
 DisableSumInputWhenStartStopRequired Hvis på vil alle celler i timetabellen være spærret for 

redigering hvis timearten har obligatorisk start-/stoppklokkeslett 

 LunchCheckedForUnsavedTransactions Hvis på vil avkryssningsboksen for pausetrekk være satt 

på som standard i pop-up for tilleggsinfo. Gjelder kun tomme/nye celler. 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 

Side - Timeregistrering dag 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes i dagsbildet for timeregistrering. 

Opsjoner og hva de gjør 
 DispalyStartStopTimeInDayTable Viser start-/stoppklokkeslett i dagtabellen. 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 

Side - Timeregistrering periode 

Beskrivelse  
Instillinger her gjelder regler på registrering av mange førigner i en vending. Typisk fravær eller planlagte 

timer. I «Kalender» og «Fraværskalender» skjermbildene. Registrering av nye fravær/timer gjøres ved å 

klikke en tom datocelle i skjermbildet og så få en «popup» hvor nye registreringer legges inn.  
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Opsjoner og hva de gjør 
 ExcludeWeekends Angir hva som er standardvalg for sjekkboks "Ekskluder helger" i 

skjermbildet. 

 OnlyOnPlanned Standardvalg for om fraværstransaksjoner kun skal legges inn på dager der det 

finnes planlagte transaksjoner (transaksjoner med status som angitt i variabelen PlannedStatus). 

Variabler og hva de gjør 
 AbsenceCreationStatus Int 1: standard status for fraværsregistrering. 

Side - Timeregistrering uke 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes for å styre regler på timeføring og visning i uke-bildet.  

Opsjoner og hva de gjør 
 Max24HoursPerDay Validerer om bruker prøver å lagre mer enn 24 timer på én transaksjon. 

 EnterSaves Hvis på blir uken lagret når bruker taster Enter. Hvis slått av vil Enter kun flytte 

markøren en celle til høyre. 

 ShowTimestampErrors Ved visning av stemplinger i ukebildet vil følgende sjekker gjøres på 

stemplingene for valgt uke: At sum timer mellom stempling inn og ut ikke overskrider 24 timer. 

Om det mangler stempling ut. 

 DisplayStartStopTimeInWeekTable Viser start-/stoppklokkeslett i uketabellen. 

 PopupOnCellsWithRequirements Pop-up for tilleggsinfo vil automatisk vise for timearter med 

obligatorisk kommentar eller fra/til-klokkeslett. 

 OrderByProjectsAndFreeTables Sortert transaksjonene i uketabellen etter prosjekt og 

friansvarsenheter. 

 ShowTreeStructure Viser en drilldownstruktur i uketabellen. 

 MobileInputCompabilityMode Hvis på vil alle input-felter på mobil være vanlige tekstfelt, ikke 

type="number" 

 TransTypeMinMaxHoursValidation Hvis påskrudd vil det gjøres validering på om antallet 

timer ført er i samsvar med min-/-maksverdier knyttet til timearten 

 EnableMaxAbsenceRequirementWarning Viser varsel dersom krav i MaxFlexi, MinFlexi, 

MaxSelfSertifiedAbsence365, MaxSickChildren eller MinVacation ikke er oppfylt. 

 OrderByTransTypeCategory Dersom slått på sorteres linjene på timeartkategori-Order FØR 

timeartnavn. 

Variabler og hva de gjør 
 MaxNumberOfStatuses Int 1: høyeste status tilgjengelig for en bruker i timeføringsmodus. 

 TxtFreeMaxLength Maksimum antall tegn for bruk i frie tekstfelt 

 DefaultNormalHours Int 1: standard verdi for summen Normaltid. 

Side - Timeregistrering uke - Legg til 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes for å styre regler på timeføring og visning i detaljvindu «popup» i uke-bildet.  
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Opsjoner og hva de gjør 
 ResetSelectProjectDropDownLists Nullstiller valgene gjort for prosjekt, fritabell og lønnart 

for hver gang bruker trykker ”Legg til”. 

 KeepFreeTableChoiceIfStillPresent Hvis på beholdes valgt friansvarsenhet i nedtrekksliste 

selv om denne fylles på nytt, så lenge valget enda er tilgjengelig i listen. 

 ShowAllTransactionTypesWhenNoTableConnections Hvis på vil alle timearter som ikke er 

knyttet mot prosjekt være tilgjengelig når bruker velger prosjekter som ikke er knyttet mot 

timearter. 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 

Side - Velg bruker 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes på de deler av grensesnitt hvor brukere velges i en dropdown-liste. Sidene 

Godkjenning uke og Godkjenning måned. 

Opsjoner og hva de gjør 
 SelectUserPeriodStatusColors Viser statusfarger for gitt periode i brukervelgeren 

Variabler og hva de gjør 
 <ingen> 

Side - Eksterne brukere 

Beskrivelse  
Instillinger her brukes for å styre grensesnitt på sidene for Eksterne brukere (gjestebrukere, 

mannskapsliste, byggeplass osv) 

Opsjoner og hva de gjør 
 <ingen> 

Variabler og hva de gjør 
 FormatNewGuestUserMessage Melding til nyregistrerte eksterne brukere. Txt1=EN-subj, 

Txt2=NO-subj, Txt3=EN-msg, Txt4=NO-msg. {{customer}}=lisensholder, {{username}}=mottaker, 

{{password}}=passord, {{url}}=innloggingsadresse. Variabler settes v/reg. av ny gjest(web), 

ignoreres dersom fjernet fra txt1/txt2 

 


