
REGISTRERING AF EGNE TIMER I TIDSREGISTRERINGSAPP 

Denne vejledning vil vise dig, hvordan du registrerer din egen tid i tidsregistreringsapp.  
Det gennemgås hvordan du opretter og gemmer en timeseddel, hvordan du tilføjer flere timer på en 
eksisterende timeseddel, samt hvordan du sender timesedlen til godkendelse.  

 

 
OPRETTELSE AF TIMESEDDEL 
For registrering af egne timer, vælges fanen ’Mig’. 

For at oprette en timeseddel for aktuel måned vælges ’Aktuel timeseddel’ – gå til side 2.  
Det er muligt at gemme en timeseddel uden at afsende. Hvis der er tale om en tidligere gemt timeseddel for 
aktuel måned, vælges ’Aktuel timeseddel’ hvor den gemte timeseddel så kommer frem.  

For at oprette en timeseddel, eller finde en eksisterende timeseddel for en anden måned end den 
nuværende måned, vælg ’Eksisterende timesedler’ – gå til side 3.  

 

 

 



AKTUEL TIMESEDDEL: 
 
Tryk på ’+’ for at oprette en ny timeseddel. 

En evt. gemt timeseddel for aktuel periode, vil blive vist ved fuglereden, som du så kan trykke dig ind på og 
fortsætte registrering. 

Se side 5 i denne vejledning for mere vejledning til din registrering. 

   

 

 

 

 

 

 

 



EKSISTERENDE TIMESEDLER: 
 
Tryk på ’+’ for at oprette en ny timeseddel. 

 

Valgboksen er forudfyldt med ’Sidste 5 timesedler’. Du mulighed for at vælge ’Bestemt tidsperiode’ og 
derved fremsøge timesedler for en bestemt periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I datofeltet skrives d. 1. i den måned timesedlen skal oprettes for. 

Når korrekt periode er valgt, tryk ’+’ for at oprette timesedlen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDTASTNING AF OPLYSNINGER PÅ TIMESEDLEN:  
 

  

 

Projekt / Project: Indtast projektnr. - bemærk at projekter kun kan fremsøges, såfremt perioden på 
timesedlen er indenfor bevillingsperioden. 

Finansiering / Funding: Som standard ved UK90/95/97-projekter fremkommer ekstern finansiering. Ved 
UK95/97 er det muligt at ændre til intern finansiering (medfinansiering). På UK90-projekter er kun ekstern 
finansiering muligt. På UK10/11/12 projekter er kun intern finansiering muligt.   

Omkostningstype / Expenditure Type: Vælg 1811 Løn….. (der er kun én artskonto, men den skal aktivt 
vælges på hver timeseddel). 

Analysenr. /Analysis number: Forudfyldt med 00000. Kan ændres hvis timesedlen skal bogføres på et 
analysenr.  

MF-% / CO_FINANCE %: Hvis det valgte projektnr. er oprettet med symmetrisk medfinansiering, 
fremkommer medfinansieringsprocent i dette felt. Hvis det valgte projektnr. er oprettet med asymmetrisk 
medfinansiering, vises ’0_0’ i feltet. 

Vælg datoer:  Tryk på kalenderikonet for at vælge den/de datoer der skal tidsregistreres for. Det er muligt at 
vælge flere datoer hvor samme antal timer skal registreres. Markér blot de datoer du vil registre på. 



Mængde: Udfyld det antal timer der skal registreres på den/de valgte datoer.  

Tilføj endnu en dato: Tryk på knappen for at registrere et andet antal timer på samme eller andre datoer. 
Hvis du vil registrere på et andet projektnr. – se nedenfor. 

Kommentarer / Comments: Evt. bemærkning til timesedlen kan anføres. 

Tryk ’OK’  
 

 

Du har nu lavet en timeseddel. Det er muligt at tilføje eller ændre i timesedlen ved at trykke på pennen til 
højre for linjen pr. projekt. 

Tryk på ’+’ hvis du vil tidsregistrere på et andet projektnr.  

Under kommentarer er det muligt at skrive en kommentar til godkenderen.  

 

 

Status er ’Ny’, så du skal vælge om du vil gemme eller afsende timesedlen til en godkender. 

Du har to muligheder: 



A: Tryk på de 3 prikker i højre hjørne og vælg ’Gem’ hvis du vil gemme timesedlen til senere tilføjelser eller 
ændringer. 

B: Tryk ’Afsend’ i højre hjørne, hvis din månedstimeseddel er færdigudfyldt og klar til godkendelse af en 
godkender.  

  

 

A: Ved at vælge ’Gem’  

Timesedlen er nu gemt – dvs. at det stadig er muligt at redigere din indtastning, tilføje timer og registrere på 
flere projektnumre. Det er således muligt at lave sine registreringer på daglig basis, ved at fremsøge 
timesedlen igen.  

Hvis du får behov for at slette din gemte timeseddel, kan dette gøres ved at trykke på de 3 prikker og vælge 
’Slet’. Bemærk at det kan kun gøres ved gemte timesedler og ikke afsendte eller godkendte timesedler. 

 

 

 

B: Ved tryk på ’Afsend’ 



Timesedlen får status ’Afsendt’. Hvis du efter afsendelse af din timeseddel alligevel får brug for at lave 
ændringer, skal du bede en godkender om at ændre status på din timeseddel, så den igen har status ’Gemt’ 
– dvs. timesedlen er redigérbar. Herfra kan du gå ind på timesedlen igen og ændre eller tilføje. 

Hvis din afsendte timeseddel er blevet godkendt, skal du ligeledes bede godkender sende timesedlen tilbage 
til dig. Herefter kan du ændre eller tilføje noget på timesedlen.  

 

KONTAKT  

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at tage kontakt, se her hvordan: 
https://www.okonomi.aau.dk/Oracle+ERP/support+oracle+erp 
 

 

 

 

 

 

 


