
DM-tid                  
 

 

13.9.11 1 

DM-tid 

Opsætning 

Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service – Tidsregistrering – 

Opsætning – Tidsregistrerings opsætning. 

Menupunktet ser således ud i Navigationsruden: 

 

Opsætning foretages i de 5 følgende punkter på menuen. 

Tidsreg. opsætning 

Fanen Generelt: 
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Felt Indhold 

Standard tillad 

bogføring 

uden 

maskinnr. 

Må der indscannes til serviceordrer uden 

maskinnummer, dvs. hvor kun maskingruppen er påført.  

Hvis du vil tillade dette, skal du markere feltet ’Standard 

tillad bogf. u. maskine.’ Har du ikke markeret feltet og der 

indscannes poster til en serviceordre uden 

maskinnummer, men med f.eks. maskingruppe 

Motorsave, så vil de indscannede poster ikke kunne 

overføres til serviceordren. 

Øvrige felter. Der henvises til vejledningen ”Tidsregistrering med 

Scanner” 

 

 

Felt Indhold 

Sti til fil Hvor tidsopsamlingsfilen ligger placeret  

Filnavn Navn på tidsopsamlingsfilen 

Sti til backupfil Der gemmes automatisk en kopi af 

tidsopsamlingsfilen når denne overføres til 

tidsregistreringskladden 
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Sidste backup nummer Backupfilerne nummereres automatisk, sidst 

anvendt nummer kan aflæses her 

Standardkladde Default kladdenavn, hvortil 

tidsopsamlingsposterne indlæses 

Integrationsgruppekode Navn på den integrationsgruppekode som DM-

tid skal anvende. Se næste billede for 

oplysninger om opsætning heraf. (I 

integrationsgruppekoden ’oversættes’ 

ressourcenavne) 

Skip lønart Angives der en lønart i dette felt, vil den pgl. 

lønart ikke blive overført til 

tidsregistreringskladden ved indlæsning.  

Skip ordrenr. Angives der en serviceordrenummer i dette felt, 

vil der ikke blive indlæst timer til dette ordrenr. 

F.eks.. ordrenummer 1 der ofte benyttes til 

intern tid. (sygdom, spild, ferie mm.) 

Ordrenummer angives som det ser ud i 

tidsregisteringskladden.(fx. 0000000001)  

 

Integrationsgruppekode 

tryk F6 i feltet Integrationsgruppekode: 

 

Klik på knappen Integrationsopsætning – Integrationsopsætningskort. 
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Her opsættes de medarbejdernumre, som kommer fra DM-tid (feltet 

Erstatningsværdi), til de medarbejdernumre, som skal anvendes i 

Navision. 

Der skal være sat hak i Erstat ved import. 

Tidsafrunding 

 

I tidsafrunding opsættes regler for, hvordan afrunding skal ske. 

Felt Indhold 

Varighed Periode, der defineres afrunding for, f.eks. 5 minutter 

Faktureres 

tidsenhed 

Definition af hvorledes der afrundes.  

Faktureres 

timer 

Afrundet tidsenhed omregnet til centi (udfyldes 

automatisk) 

Bemærkning Udfyldes automatisk, men kan overskrives. Indeholder 

en forklaring til den indtastede periode/afrundingsregel 

 

Eksempler:  
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I skærmbilledet er varigheden 5 minutter defineret i første linie. Det er 

defineret, at alt fra 0 til og med 5 minutter nedrundes til 0, idet der står 0 i 

feltet ’Faktureres tidsenhed’. 

I linie 2 er varigheden 20 minutter defineret, denne faktureres til 15 

minutter. Dvs. intervallet fra 5 minutter (som er defineret i linie 1) til og 

med 20 minutter afrundes til 15 minutter. 

På denne måde kan intervaller op til 24 timer defineres manuelt. 

 

Som en hjælp til oprettelsen kan man i stedet klikke på knappen Funktion 

– Indsæt interval.  

Via denne funktion kan intervallerne genereres automatisk. 

 

Felt Indhold 

Afrund til Her indtastes den periode, som afrundingsreglen 

gælder for 

Afrundingsmetode Vælg Nærmest, Op, Ned eller Afrundingspunkt 

Antal intervaller Antal intervaller, der skal genereres, 100 intervaller 

dækker ca. et døgn 

Afrundingspunkt Hvis afrundingsmetoden Afrundingspunkt er valgt, 

skal her angives hvor skæringspunktet pr. periode 

ligger 

 

Som opsætning i skærmbilledet ovenfor er defineret, vil der blive 

genereret intervaller pr. kvarter. 
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Inden for hvert kvarter vil de første 5 minutter blive rundet ned, minutantal 

herover og op til og med 15 minutter vil blive rundet op. 

Eksempler: 

2 min -> 0 min 

7 min. -> 15 min 

17 min -> 15 min 

28 min -> 30 min. 

osv. 

Arbejdstype oversættelse 

 

Her ’oversættes’ lønarter fra DM-tid til DSM arbejdstyper. Kombinationen 

af lønart fra DM-tid + serviceordretype giver den arbejdstypekode, der 

indlæses til tidsregistreringskladden. 

Felt Indhold 

Lønart Lønart fra DM-tid 

Serviceordretype Serviceordretype på serviceordren 

Terminal M eller blank. M angiver at oversættelsesreglen kun 

gælder for transaktioner indmeldt via mobil 

Ressourcekode Evt. kan der påsættes, at oversættelsesreglen kun 

gælder for en bestemt ressource 

Arbejdstypekode Den arbejdstypekode, der skal genereres ud fra 

oplysningerne vedr. lønart, serviceordretype, terminal 
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og ressourcekode. 

Ekstra servicefakturalinier 

 

I dette menupunkt opsættes regler for dannelse af ekstra 

servicefakturalinier, f.eks. hvis der skal udfaktureres et ekstra tillæg for 

eksempelvis servicevogn. 

En ekstra servicefakturalinie dannes, hvis en linie i 

tidsregistreringskladden matcher en kombinations indmeldt her. 

Felt Indhold 

Type Der kan vælges mellem Ressource, 

Ressourcegruppe eller Alle. 

Kode Her indmeldes en ressource eller en 

ressourcegruppe, afhængig af typen 

Arbejdstypekode Den arbejdstypekode, der skal trække en ekstra 

arbejdstypekode 

Serviceordretype Den arbejdstypekode, der skal være på 

arbejdsordren for at der dannes en ekstra 

servicefakturalinie 

Arbejdstypekode 

ekstra 

Den arbejdstypekode, der vil blive påsat den ekstra 

linie, der dannes. 

Faktor Faktor, der skal anvendes 
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Tidsregistreringskladdenavn 

 

Her oprettes et antal kladdenavne, som skal anvendes af DM-tid. Et af de 

oprettede navne skal indmeldes i DM-opsætning som 

standardkladdenavn. 

Tidsregistreringsposter 

 

Tidsregistreringsposter er en visning af poster, der tidligere er overført til 

serviceordrer. 
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DM-tid – daglige kørsler 

 

Når opsætning er foretaget, foretages de daglige kørsler under Service – 

Tidsregistrering – Periodiske aktiviteter. 

 

DM Indbakke 

 

Først skal DM-tidsfilen indlæses til indbakken, dette gøre via 

funktionsknappen. Indlæsning kontrollerer ikke for fejl. 

 

Efter indlæsning ser Indbakken således ud: 

 

 

Herefter kontrolleres posterne v.h.a. Funktion – Kontroller. Er der fejl i 

posterne kommer følgende meddelelse: 

 



DM-tid                  
 

 

13.9.11 10 

 

Klik ja for at se fejlene. 

 

Fejlene kan efterfølgende ses ved at stå på den linie, der er fejl på i 

indbakken og vælge Funktion – Fejllog. 

Når fejl er rettet, overføres linierne til tidsregistreringskladden ved hjælp af 

Funktion – Overfør (eller evt. Overfør markerede linier, hvis kun en del af 

linierne ønskes overført). 

Indbakken er herefter tom og linierne er dannet i tidsregistreringskladden. 

Bemærk at knappen Funktion – Indlæs/Kontroller/Overfør udfører alle tre 

funktioner i én arbejdsgang. 

Tidsregistreringskladde 

Tidsregistreringskladden kan håndtere både manuelt registrerede poster 

og poster, der er indlæst fra DM-tid. 
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Ved hjælp af knappen funktion kan der overføres markerede linier 

(Funktion – overfør markerede linier), eller hele kladden kan overføres 

(Funktion – Overfør til serviceordre). 

 

 


