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Generell informasjon 
 
Dette dokumentet beskriver en del av nyhetene i versjon 2017.2 (desember) av Proplan Time, samt tilleggsmoduler. 
 
Siden mai 2017 har vi jobbet med en ny HR modul som skal lanseres til neste år, så nyhetene i 2017.2 er noe 
begrenset. 
 
Vi vil gjerne igjen minne om at våre kunders innspill til forbedringer er høyt verdsatt. Våre kunders tilbakemelding 
etter brukerundersøkelsen i sommer er tatt med i prioriteringen av ny funksjonalitet. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Svein Fagerland 
Daglig leder, Proplan Utvikling AS 
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Nyheter 
 

Ny påloggingsside 
 
Det er gjort endringer i utseende på login siden. For å gjøre det litt ryddigere, er informasjonsboksen skjult og vises 
dersom en klikker på infoikonet. 
 
Vår erfaringer er at mange brukere ikke er klar over at det finnes en mobil løsning. For å få denne informasjonen ut 
og forenkle oppsett av mobil ligger det nå link til Proplan Time Appen på login siden. Det er også instruksjon om 
hvordan en enkelt kobler appen opp til deres løsning.  
 

 
 

Nye bakgrunnsbilder på hovedsiden 

 
Vår gamle bakgrunn har ligget i flere år og det var på tide med en fornying. Det er lagt inn over 20 nye 
bakgrunnsbilder til hovedsiden. Bruker kan selv velge det en liker best i «Admin/Mine innstillinger». 
 

Bedre plassutnyttelse 
Proplan Time skalerer og bruker hele sidebredden. Skjermer blir større og mange får bedre oppløsning. Vi har derfor 
gjort en justering slik at alle skjermbilder strekker seg til å bruke tilgjengelig bredde.  

Laste opp utlegg og vedlegg fra mobil.  
Det er mulig å laste opp bilder eller filer til en registrering, både fra mobil og 
webløsning.  
 
Det kan også settes opp krav til vedlegg og kommentar på ulike timearter. Gå inn i 
Grunndata/Timeart, huk av for «Krav om vedlegg». 
 
 
 
 
  

https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/4040203e908e008a19580816ba44753624349f28f5e1804a38fb6bd1a404285d7420b853/aHR0cHM6Ly9pdHVuZXMuYXBwbGUuY29tL3VzL2FwcC9wcm9wbGFuLXRpbWUvaWQxMjgyOTk0NjkxP210PTg~/scramble_v1-t13j3SHcM7TwkEK~b7kJLYLu1Jy0k88ByzUW4ri9cjc/48970428.html
https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/96f4f6641b6bb70aecff41402164d010e430374e6f83359f268d8cc0ff385f8774d48ceb/aHR0cHM6Ly9wbGF5Lmdvb2dsZS5jb20vc3RvcmUvYXBwcy9kZXRhaWxzP2lkPW5vLnByb3BsYW4uYnVzaW5lc3M~/scramble_v1-t13j3SHcM7TwkEK~b7kJLYLu1Jy0k88ByzUW4ri9cjc/48970428.html
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Registrering av vedlegg på mobil.  
 

  
 
Når en velger en timeart med krav om vedlegg, vil popup vises og knapp for opplasting av vedlegg vises. Ta bilde eller 
last opp fil/bilde fra mobilen, registrer antall, kommentar og lagre. 
 
Registrering eller visning av vedlegg på web i timeregistrering uke 
 

  
 
I timeregistrering uke. Dobbelklikk på en celle for å få opp tilleggsinfo. Her kan du enten laste opp filer/bilder eller se 
på bilde/filer som er lastet opp. 
 

 
 
Celler med vedlegg er markert med trekant i øvre venstre hjørne, slik at det skal være lett for godkjennere å se 
dersom det er vedlegg til en transaksjon. 
 
Godkjenning av vedlegg og eksport 
Vedlegg godkjennes på samme måte som timer, og dersom timeart er koblet til en lønnsart så vil denne overføres til 
lønn for utbetaling. Dersom timearten er koblet til produkt kan denne også havne på en ordre ved eksport til ordre. 
 
Andre skjermbilder som viser vedlegg 
I skjermbildene «Oversikt måned», «Mine rapporter» og «Godkjenning periode», vil det fremgå når det er vedlegg. 
Hold musepeker over «mouseover» og se hvor mange vedlegg det er. 
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Stempling på mobil er forbedret 
Tidligere var det kun mulig å stemple start/stopp på mobil mot prosjekt. Dette er nå utvidet til å kunne stemple mot 
flere dimensjoner. Vi ser nå flere og flere kunder som ønsker å ta i bruk stempling for timeregistrering, og få 
automatisk transaksjoner opprettet på bakgrunn av regler.  
 
Stemplinger kan også ta vare på geolokasjon og vises i Google maps. Ta kontakt med Proplan for oppsett dersom du 
ønsker å ta i bruk stemplingsmodulen. 

Ny stemplingsklient med HMS-kort og RFID støtte.  
Det er laget en ny versjon av stemplingsklient som støtter både HMSkort, strekkoder, RFID og som kjører på IP-
sertifisert maskinvare. 
 

Hastighetsforbedringer 
En rekke skjermbilder bruker nå kortere tid på å lastes. Timeregistrering uke er vesentlig raskere enn tidligere. Det er 
fortsatt noen utfordringer med hastighet dersom en har mange favoritter, men vi jobber videre med en løsning som 
forbedrer dette og gjør denne tilgjengelig så snart den er ferdig utviklet og testet. 
 

APP for timeregistrering/stempling i Google Play og Appstore 
Proplan Time mobil er en HTML5 klient. Det er nå laget en APP til denne som vil gjøre installasjonsprosessen enklere. 
Vi har også lagt informasjon om oppsett til Proplan Time mobil på innloggingssiden på web.  
 
Slik setter du opp Proplan Time på din mobil: 
 

 
 
1. Last ned app i Google Play eller App Store 
2. Start app og skann QR kode på login siden, eller legg inn link til deres installasjon. 
3. Logg på med samme brukernavn og passord som på web. 
 
Proplan Time mobil inneholder som standard funksjonalitet for: 

 Registrering av timer, tillegg, utlegg og annen variabel lønn. 

 Enkel godkjenning pr. person 

 Meldinger 

 Timerapport og fraværssaldoer 

 Tidsstempling 

 Registrering av hendelser og egenmeldinger (ta kontakt for oppsett) 
 
Dersom du har kjøpt kvalitetsmodulen vår er også følgende tilgjengelig på mobil 

 Gjennomføring av aktiviteter med sjekklister, dokumenter og bilder 

 Dokumentarkiv med siste versjon av gjeldende dokumenter. 

 Rapportering av endringer/forbedringer på dokument. 

 Rapportering av uplanlagte hendelser med bilder. 
 
 
 
 
 
 

https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/4040203e908e008a19580816ba44753624349f28f5e1804a38fb6bd1a404285d7420b853/aHR0cHM6Ly9pdHVuZXMuYXBwbGUuY29tL3VzL2FwcC9wcm9wbGFuLXRpbWUvaWQxMjgyOTk0NjkxP210PTg~/scramble_v1-t13j3SHcM7TwkEK~b7kJLYLu1Jy0k88ByzUW4ri9cjc/48970428.html
https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/96f4f6641b6bb70aecff41402164d010e430374e6f83359f268d8cc0ff385f8774d48ceb/aHR0cHM6Ly9wbGF5Lmdvb2dsZS5jb20vc3RvcmUvYXBwcy9kZXRhaWxzP2lkPW5vLnByb3BsYW4uYnVzaW5lc3M~/scramble_v1-t13j3SHcM7TwkEK~b7kJLYLu1Jy0k88ByzUW4ri9cjc/48970428.html
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Andre moduler tilgjengelig 
 

Proplan Kvalitet 
https://www.proplantime.no/kvalitet/oversikt 
 

Proplan Mannskapsliste 
Video: https://youtu.be/ej9v_VbfchY 

Informasjon: https://www.proplantime.no/bransjer/bygganlegg/mannskapsliste 
  

https://www.proplantime.no/kvalitet/oversikt
https://youtu.be/ej9v_VbfchY
https://www.proplantime.no/bransjer/bygganlegg/mannskapsliste
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Roadmap 
Vi jobber kontinuerlig med ny spennende funksjonalitet. I neste versjon 2018.1 lanseres ny HR modul. Den er i 
sluttfase på utvikling og gjennomgår testing.  
 
Vi vil komme med mer informasjon om denne og invitasjoner til webinar. For dem som ønsker å se nærmere på HR 
modulen nå, ta gjerne kontakt så setter vi opp et møte. 

HR Utvidet personalkort, dokumentasjon, kompetanseoversikt, 
medarbeideroppfølging 
 

 
 
 
 
 


