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Montør vejledning til tidsregistrering via sms 

Denne vejledning beskriver hvordan du tidsregistrer via din mobiltelefon 

ved at sende en sms.  

Inden du kan anvende tidsregistrering skal din telefon (telefonnummer) 

sættes op i tidsregistreringssystemet. Vær opmærksom på, at 

mobiltelefonnummeret er sat op til den enkelte medarbejder, hvorfor 

registreringerne ikke kan foretages fra et andet mobiltelefonnummer. 

Tidsregistrering sker ved at der: 

 Først sendes en sms med en komme registrering 

 Der sendes en sms med hvilken ordre der arbejdes på 

 Der sendes en sms når der holdes pause ¨ 

 Der sendes en sms med en gå/slut 

Sms’erne overføres automatisk til tidsregistreringen. 

Tidsregistreringen fungerer på den måde at der sendes en SMS med en 

mailadresse og en instruktion til tidsregistreringen. SMS omdannes til en 

mail hos din teleudbyder, mailen omdannes efterfølgende til en 

tidsregistrering på serveren og indlæses i tidsregistreringen. 

Skabelon 

 

Sms med tidsregistrering starter med at indtaste den mail-adresse, der 

skal modtage tidsregistreringen. Eks. ”kundenavn”@jmadsm.dk. 

Kundenavn er den forkortelse dit firma tildeles af JMA. 

JMA anbefaler at lave en skabelon med mailadresse i inden man går i 

gang med at registrere tid via mobiltelefonen, så man slipper for at skrive 

den fulde tekst hver gang man sender en sms til 

tidsregistreringssystemet.  

(Vejledningen nedenfor er baseret på en Nokia mobiltelefon). 

- der oprettes en besked med følgende tekst (kundenavn oplyses af dit 

firma) 

 

mailto:”kundenavn”@jmadsm.dk
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 der vælges menuen Valg 

 der vælges menuen Gem besked 

 der vælges menuen Skabeloner 
 

Så er telefonen klar til den daglige brug. 

Daglig brug 

 

Hvis teleudbyder er TDC sendes der til nummer 200, og hvis det er Telia 

er nummeret 999, efterfølgende beskrevet som ”telefonnr.” 

Skabelonen, som er oprettet på mobiltelefonen, anvendes hver gang der 

sendes en sms til tidregistreringssystemet. Skabelonen hentes ved at 

åbne en ny besked, klikke Valg, klikke Brug skabelon. Hvis der ligger flere 

skabeloner på telefonen, skal man finde den, som hedder 

”kundenavn”@jmadsm.dk  

Komme 

 

Der skal altid foretages en komme-registrering. 

Når du i en ny besked har åbnet skabelonen på telefonen tastes et 

mellemrum samt et K således: 

 

 

 

Det er ligegyldigt om man anvender store eller små bogstaver. 

Sendes til ”telefonnr.”. 

 

 

”kundenavn”@jmadsm.dk 

”kundenavn”@jmadsm.dk k 
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Registrering af serviceordre 

 

Når du i en ny besked har åbnet skabelonen på telefonen tastes et 

mellemrum efterfulgt af serviceordrenummeret. Hvis serviceordren hedder 

SO0012345 er det tilstrækkeligt at taste et mellemrum efterfulgt af 12345: 

 

 

 

 

Systemet anvender den arbejdstypekode, som er opsat på montøren. 

Hvis der ønskes anvendt en anden arbejdsordretypekode skal der efter 

serviceordre-nummeret tastes mellemrum efterfulgt af arbejdstypekoden: 

 

 

 

 

Sendes til ”telefonnr”. 

Hvis man sender en sms med et nyt serviceordrenummer stopper tiden på 

det foregående serviceordrenummer.  

 

”kundenavn”@jmadsm.dk 12345 

”kundenavn”@jmadsm.dk 12345 110 
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Pause 

 

Når du i en ny besked har åbnet skabelonen på telefonen tastes et 

mellemrum samt et P: 

 

 

 

 

Sendes til ”telefonnr”. 

Efter pausen skal der registreres serviceordrenummer – uanset om du 

genoptager reparationen eller starter på ny serviceordre. 

Gå 

 

Når du i en ny besked har åbnet skabelonen på telefonen tastes et 

mellemrum samt et G: 

 

 

 

 

 

 

Sendes til ”telefonnr”. 

 

 

 

 

”kundenavn”@jmadsm.dk p 

”kundenavn”@jmadsm.dk g 
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Andet 

 

Har man sendt forkerte oplysninger eller er i tvivl anbefales det at tage 

kontakt omgående til den tidsregistreringens-ansvarlige i jeres firma. 

Hvis man arbejder på værkstedet er det systemmæssigt ligegyldigt om 

man bruger tidsregistreringen med scanner eller registrerer via 

mobiltelefon og sms.  

 


