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Igangværende arbejder (IGVA) 
 
3.1.1 Igangværende arbejder - forespørgsel 

Forespørgsel på Igangværende arbejder kan defineres med forskelligt indhold og hver af disse layouts kan 
gemmes og vælges når forespørgslen igangsættes. Det er således muligt at forespørgslen kan være meget 

koncentreret – helt ned til kun en talkolonne – eller den kan være meget specificeret – med mange 

kolonner. Hvor mange afhænger af skærmens størrelse/opløsning og når rapporten skal udskrives på papir 
af printeren. ( er max = A4bred eller kan der udskrives i A3 format/hvilken skriftstørrelse udskrives der i ).   

 
Af hensyn til overskuelighed i rapporten anbefales det at begrænse antallet af kolonner, således at der er 

plads til dem alle i skærmens bredde. 
 

Der skal oprettes mindst et layout. I feltet Forslag vælges mellem de oprettede layouts. 

 
Under TimePlus/Tilpasning/Opsætning/Igangværende arbejder - oprettes IGVA definitionerne. Der er 47 

felter bruger frit kan vælge imellem. Rækkefølgen, i hvilken felterne kommer på rapporten, er forudbestemt. 
 

 

Ved forespørgsel på igangværende arbejder kan data afgrænses på intervaller, som vist på nedenstående 
figur.  Endvidere vælges mellem visning af igangværende-, afsluttede, spærrede eller alle sager.. 

Endvidere vælges mellem kun sager, sager + debitorer eller kun debitorer i rapporten. 
 

Såfremt feltet Brug QT er sat til Ja, vil en Qt boks fremkomme og derved opnås valgfri  
afgrænsning på alle felter i Sagskartoteket. Dog skal Periode og Udskriv udfyldes i den første boks. 
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Endelse giver mulighed for at søge på den del af sagsnummeret, der står efter et skilletegn ( f.eks. en 
tankestreg). F.eks. hvis sagsnummeret er 1856-2013 kan man søge på 2013 og dermed vil søgning finde alle 

sager, der ender med *-2013. 

 
Når afgrænsningsfelterne er udfyldt, beregnes saldi på sagerne ud fra de valgte kriterier og resultatet 

præsenteret i et skærmbillede. 
 

Der vises en linie pr. sag. Øverst i billedet angives periodeintervallet, de igangværende arbejder vises for, 
samt sagens navn, afdeling og bærer. Nederst vises totaler for hver enkelt kolonne. Se figur herunder. 

 

 
 
(Side 1 af x i rapporten, der her er vist med valget ”Sager og debitorer” ). 

 
Pr. sag kan følgende felter vises. Hvad der vises afhænger af den opsætning, der er valgt til forespørgslen 

under Timesag/Tilpasning/Opsætning/IGVA. 

 

Felt Beskrivelse 

Ansvarlig medarbejder Ansvarlig medarbejder fra sagen. 

 

Debitor saldo 
 
Sidste fakturadato 
 
Forventet nedskrivning 
 

Saldo hentet fra debitormodulet vises på totallinjen. 

 

Sagen er senest blevet faktureret den xx.xx.xxxx. 
 

Forventet nedskrivning fra det tilsvarende felt på Sagskartotekets side 2. 
Det viste beløb indgår IKKE i beregning af IGVA saldo på sagen. 

Funktionen er tænkt som en mulghed for at angive hvor meget man 

forventer at en sag skal nedskrives med før man egentlig gør det. 
  

IGVA maks. 
 

IGVA max. fra debitor Plus. Den højest tilladte IGVA saldo på kunden. 
 

Igangværende primo 
 

Igangværende saldo på fradatoen i dato intervallet.. 

 

Timer Antal timer på sagen i det angivne dato interval. 



Timesag version 2013  TimePlus 
 

Copyright Inventio.IT 2013 TimePlus 2013 Rapporter – side 4 af 35 
 

 
Honorar 
 
 
 
Kladde timer 
 
Kladde honorar 
 

Sum af medarbejdernes timer multipliceret med debiterings-satserne 
eller - med andre ord – den salgsmæssige værdi af de timer, der er 

registreret på den pågældende sag. 
 

Timer, der er registreret i ugekladder, men endnu ikke bogført. 

 
Honorarværdien af timer registreret i ugekladder, men endnu ikke 

bogført. Honorarværdien tæller ikke med i IGVA ultimo saldoen, da 
timerne endnu ikke er bogført. 

 

Kostpris Tilsvarende værdi, som ovenfor, blot er timer multipliceret med 
kostprisen på posten. 

 

Udlæg Summen af de omkostningsudlæg, der er blevet registreret på sagen 
udfra værdien i salgsprisen. 

 

Omkostning Summen af de omkostningsudlæg, der er blevet registreret på sagen 
udfra værdien i kostprisen 

 

Total omsætning 
 

Sum af Udlæg og Honorar kolonnerne. 

 

Faktureret 
 

Summen af slutfaktureringer (fakturering med regulering). Såfremt der 
har været acontofaktureret på en sag, vil aconto-fakturabeløbet blive 

tilbageført og tillagt under slutfakturering, idet omsætningen nu er 

endelig. 
 

Modregnet aconto 
 

Viser summen af acontofakturaer, som er modregnet på en slutfaktura. 
 

Sammenlæg faktureret + modr. 
Aconto 
 

Giver mulighed for at få vist det samlede slutfakturede beløb. Modsat 

kolonnen Faktureret, som ikke indeholder Modregnet ac beløbet. 
 

Aconto 
 

Summen af de acontofakturerede beløb. 

 

Faktureret i alt 
 

Viser summen af Faktureret og Aconto og dermed et udtryk for det i alt 
faktureret på sagen uanset typen af fakturaerne. 

 

Faktureret honorar 
 

Viser faktureret i alt med fradrag af faktureret udlæg og faktureret 

underrådgiver. 

 

Aconto udlæg 
 

Acontofaktureret udlæg. ( sagsposter med type O, med acontofor-

slagsnummer men uden fakturanummer ) 

 

Faktureret udlæg 
 

Slutfaktureret udlæg. (Alle sagsposter af type O og med fakturanr.)   

Acontofaktureret 
underleverandør 
 
 
Faktureret underleverandør 
 
 

Fakturaafmærkede sagsposter med acontoforslagsnummer ( på arter 
med hak til underrådgiver ) og uden fakturanummer. 

(sagsposter tildeles først fakturanummer, når de slutfaktureres ). 
 

Faktureret  vedrørende underleverandørørposteringer. ( Alle sagsposter     

( med fakturanummer ) på arter med hak til underrådgiver ). 
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Regulering/Fremføring 
 

Summen af de på sagen foretaget reguleringer (op-/nedskrivninger).  

 

Fakturaregulering 
 

I forbindelse med samlefakturering vises de beløb, der overføres til 

fakturasagen. ( fra en undersag til hovedsagen ). 
 

Igangværende arbejder IGVA Nettosaldo på igangværende arbejder for den angivne periode. 

 

Igangværende Ultimo 
 

Ultimo kolonne som viser Ultimosaldo pr. den valgte til-dato. 
 

Budget timer 
 

Budgetterede timer. 

Budget Honorar Summen af time budgetposterne på sagen (Antal X salgspris)  

 

Budget Udlæg Summen af udlægs budgetposterne på sagen (Antal X salgspris)  
 

Budget kostpris Summen af time budgetposterne på sagen (Antal X kostpris)  
 

Budget omsætning Skal budget honorar & Udlæg summeres 

 

Rest timer Viser budgetteret timer – realiseret timer 
 

Rest honorar Viser budgetteret honorar – realiseret honorar 
 

Rest Udlæg Viser budgetteret udlæg – realiseret udlæg 

 

Rest total omsæt. Viser forskel mellem budget og realiseret omsæt. 
 

Rest i faktureret Viser forskel mellem Budget (honorar + budget udlæg) – faktureret i alt. 
 

DB Viser Faktureret i alt – kostpris 
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DG 
 

Viser DG (Faktureret i alt – kostpris)/Fakt. I alt X 100 

Regulerings % Viser forholdet mellem honorar og regulering. 

(Regulering/Honorar) X 100 
 

Ekstra Tab Her bestemmer man hvilken ekstra oplysning, der ønskes vist på en fane 

for sig. Der kan vælges mellem følgende muligheder: 
(Ansvarlig, Formål, Sagsgruppe, Ledende rev. og Udførende rev.) 

 

Pris Viser prisen på sagen. 
 

Rest faktureret Viser faktureret i alt – sagens pris 

 

Rest Honorar Viser rest faktureret – IGVA 

 

Forventet rest arbejde Viser rest budget efter til dato. 
 

Op/nedskrivninger 
 

Viser rest honorar – forventet rest arbejde 

Aktuel faktor 
 

Faktor på sagen i sagskartoteket. 

Revideret honorar 
 

Realiseret kostpris gange aktuelfaktoren 

Budget faktor Skal budgetfaktor kolonnen vises. Beregnes som budgetteret honorar – 

budgetteret omkostning divideret med budgetteret kostpris. 

 

Udover fanebladet Sag, er der fanebladene Afdeling, Bærer og og Valgfri. 

Ved klik på fanebladet Afdeling summeres, så der vises en linje pr afdeling. 
Analogt vis der en linje pr bærer ved klik på faneblader Bærer. 

På fanebladet Valgfri vises der ligeledes en linje pr. det man nu vælger at der skal vises. Dette gøres ved 
definition af IGVA-Layoutet under tilpasning. Der kan vælges mellem Ansvarlig, formål, Sagsgruppe, 

ledende- eller udførende medarbejder. 

 
Ved klik i feltet ”Faktureret i alt” vises en fakturaspecifikation for den pågældende sag. 

Ved klik i feltet ”Budgetteret honorar” vises ressourcebudgettet for den pågældende sag. 
 

IGVA forespørgsel - Trykknapper 
 

3.1.1.1 Alle/Igv 

Funktionen skifter mellem visning af 1) alle sager, 2) kun sager med saldo, 3) kun sager med saldo større 
end IGVA max, 4) kun sager med beløb.  

Vær opmærksom på at sumfelterne forneden viser en sum af de sager der vises, hvilket indebærer at man 
skal anvende indstillingen ”Alle sager”, i afstemningsøjemed. 

 

3.1.1.2 Sorter 
Trykknappen er kun aktiv når Sager er valgt som kriterium. Vælges debitor eller sager + debitor, er 

trykknappen inaktiv. 
Sagerne sorteres efter feltet Sag ( venstrestillet ).  

Standard er listen sorteret efter 1) afdeling, 2) bærer og 3) sagsnummer ( venstrestillet – det vil sige efter 

først den første ch. Dernæst efter anden osv.) 
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3.1.1.3 Udskriv 

Udskrift af IGVA. Udskriften afspejler den visning og sortering, der er anvendt på skærmen. 

I nedenstående promptboks er der mulighed for at afgrænse pr. afdeling og bærer. 
Bestilles sideskift, vil der være sideskift pr. afdeling og pr. bærer. 

Endvidere kan der vælges at få udskrevet subtotaler og en grandtotal for hele udskriften. 
På sidste side, hvor grandtotalen vises gentages alle subtotaler. 

 

 
 

 
 

3.1.1.4 Hop til sag 

Hopper til sagskartoteket for den sag man står på. Alle funktioner fra sagskartoteket er til rådighed. 
Afslut med F3 returnerer til IGVA. 

 
3.1.1.5 Afslut/reguler 

Ved gennemgang af IGVA listen er der mulighed for at rydde op i sager. Følgende billede fremkommer: 

 

 
 



Timesag version 2013  TimePlus 
 

Copyright Inventio.IT 2013 TimePlus 2013 Rapporter – side 8 af 35 
 

 
Status for sagen kan angives til at være Igangværende, Afsluttet, Spærret. Sagens status ændres til det 

angivne, når sagskladden bogføres.  

Dette er en meget nem måde at nulstille og afslutte sager på. 
 

Der skal angives en medarbejder ( evt. en oprettet reguleringsmedarbejder ) og en reguleringsart  
( type = R ) samt det beløb der ønskes reguleret. Default udfyldes beløbsfeltet, således at saldoen på sagen 

vil blive reguleret til nul, så det er kun hvis man ønsker at regulere sagen med et andet beløb at dette felt 
skal røres. 

 

3.1.1.6 Vis poster 
Posteringerne på skærm i form af udskriften Subtotalrapport min. Kun åbne poster vises. 

 
3.1.1.7 Opret faktura 

Funktionen giver valget mellem aconto- eller slutfaktura. Herefter er funktionaliteten fuldstændig som under 

dagligt/fakturakladde.  
Afslut med F3 returnerer til IGVA. 

 
3.1.1.8 Udskriv til Excel 

Standard fra version fra C5 2012. Tidligere var menupunktet kun aktivt i forbindelse med tilkøbsmodulet 
”Plus2Excel”. 

Udskriften overføres til Excelark. 

Totallisten vises  på arket Igangværende arbejder – summeringer på afdeling, bærer og valgfri vises i 
separate ark. 

 
3.1.1.9 Forventet nedskrivning 

Funktion til oprettelse/ændring af forventet nedskrivning på sagen. Nedenstående prompt vises og 

afskrivningsbeløbet angives/overskrives. Beløbet indgår ikke i saldo på sagen, men er en oplysning om at 
der forventes en nedskrivning på den pågældende sag, uden at man dog vil konstatere den på nuværende 

tidspunkt. Feltet forventet nedskrivning findes på sagskartotekets side 2. 
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3.1.2 Igangværende arbejder med faktor. 

Denne forespørgsel viser en detaljeret opgørelse af sagens aktuelle faktor pr. en valgfri periode udfra en 

angivet færdiggørelsesgrad på projektet.  
 

Afgrænsningen sker på samme facon som de foregående forespørgsler, dog uden mulighed for QT-
afgræsning. 

 
Billedet der fremkommer efter afgrænsningen: 

 

 
 

Felter i forespørgslen: 
 

Felt 
 

Beskrivelse 

Sag 
 

Sagens nummer. 

Budget  

Honorar Sum af timer multipliceret med debiteringssatsen eller - med andre ord – den 

salgsmæssige værdi af de timer, der er budgetteret på den pågældende sag. 
  

Sagsomk. Summen af de omkostningsudlæg, der er blevet budgetteret på sagen udfra 
værdien i kostprisen. Kendetegnet ved at udlægsarten har kryds i E under 

artskartoteket. Se afsnit 3.2.3 Arter - Felter. Typen er ej registreret med 

salgspris, da denne er indeholdt honoraret. I faktorberegningen tages der hensyn 
til dette. 

 
K. pris 

 
Summen af kostpris i alt på budgetteret medarbejder poster. 

  

Faktor Beregnet værdi udfra budgetterede poster. Beregnes som (Honorar – 
sagsomk.)/Kostpris. 

  
Udlæg Summen af udlægsposter budgetteret på sagen. Udlægsarter der indeholder 

både salgspris og kostpris og som dermed ingen indflydelse har på sagens værdi. 
 

Realiseret  

KP i alt  Sagsposternes kostpris i alt fra sagens start af typen ’M’. 
 
Kp per. 

 

Som ovenfor blot afgrænset på periodens tal. 
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Sagsomk. 

 
De realiserede omkostninger som er indeholdt i honoraret. 

Færdig % Færdiggørelsesgrad på sagen. I dette felt kan værdien ændres ved at taste en ny 

værdi.  
Som udgangspunkt beregner systemet en værdi udfra de kendte tal. Hvad burde 

graden være! Såfremt der findes en færdiggørelsesgrad på sagen, tages denne. 
 

Udlæg De realiserede udlægsposter fra sagens start til angivet til dato. 
  

Faktureret Total faktureret på sagen. Incl. reguleringer. 

  
Faktor Viser sagens aktuelle faktor. Beregnet udfra (Budgethonorar – 

sagsomk.)/Kostpris i alt x færdiggørelsesgraden. 
 

Faktoren er et udtryk for sagens aktuelle status (værdi) jf. den sagsansvarlige 

vurdering af sagens stade (færdiggørelsesgrad). 
  

 
 

Faser 

På fanen ”Faser” viser en underopdeling til de enkelte sager. 
 

 
 

Hvilket felt som er fasen angives under parametrene. Man kan vælge mellem art, subtotal, aktivitet og 
afsnit.  

 

 



Timesag version 2013  TimePlus 
 

Copyright Inventio.IT 2013 TimePlus 2013 Rapporter – side 11 af 35 
 

Trykknapper til forespørgslen IGVA med faktor. 
 
3.1.2.1 Udskriv 

Foretager udskrift af igangværende arbejder, med samme feltoplysninger som på skærmen incl 
faseopdelingen samt på sidste side vises totalen for alle afdelinger.  

 
3.1.2.2 Færdig % 

Genberegner sagens totale færdiggørelsesgrad jvf. de på fasen ændrede grader. 
 

 

 
 

3.1.3 Igangværende arbejder – aldersopdelt saldoliste 
Ny fastdefineret udskrift af Igangværende Arbejder. Udskriften overføres automatisk til Excel. 
Udskriften rekvireres som vist herunder, ved at angive en Til-dato. Udskriften viser en saldo på til-datoen, de 
foregående 6 måneders periodebevægelse samt en saldo for poster, der er ældre end 6 måneder. 
 

 
 

 
 

 
 

Ud over periodetallene vises pr sag, afdeling, bærer, ansvarlig-, ledende-, og udførende revisor samt debitor 
for sagen. 

 
 

3.2 Sag 
Under Sag findes en stribe rapporter, hvoraf flere kan rekvireres på forskellige niveauer. Rapporternes 
udseende vil være vidt forskelligt alt efter valgt specifikationsniveau. 

 

3.2.1 Sagskort 
Udskrift af sagsposteringer 

Ved bestilling af udskriften kan udvælgelseskriterierne Afdeling, Bærer, Sag, Subtotal, Art, Medarbejder, 
Ansvarlig, HonorarType og Periode anvendes. Udskriften kan foretage sideskift pr. sag. 
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Udskriften udskriver Igangværende-, Afsluttede-, spærrede- eller afsluttede sager. 

 

Derudover er der fire niveauer for visningen – nemlig Postering, Art, Subtotal og Medarbejder. Visningen er 
vidt forskellig alt efter hvilket niveau, brugeren vælger. 

 
Endvidere er det muligt at vælge specifikation af fakturaer på den pågældende sag, at fravælge disse og 

endelig at vælge kun at få disse. Vælges begge dele vises fakturaspecifikationen for sig i den nederste del af 
udskriften med en sammentælling af faktureret total på sagen. 

 

Det er nu muligt at få udskrevet en rapport totalside, såfremt der er valgt udskrivning på niveauerne: Art, 
Subtotal, Medarbejder.  

 
Endvidere er rapporten tilføjet, at man kan vælge om der skal være sideskift mellem de enkelte sager eller 

ej. Sammentælling foregår nu i to subtotaler en for timer og en for udlæg. 

 
Primosaldo kan vises på udskriften. Primosaldoen opdeles i timer og udlæg. 

 
 

3.2.2 Subtotalkort udvidet ( flyttet til Gamle Rapporter – se afsnit 3.7 ) 
Udskriften viser poster på den/de angivne sag/sager sorteret og summeret pr. subtotal. 

Endvidere vises fakturaspecifikation samt en grandtotal på sagen. 

 
Ved rekvisition af rapporten kan der vælges mellem alle- eller kun åbne poster. Endvidere kan notatet på 

sagsposteringerne tilvælges.  
 

3.2.3 Subtotalkort ( min ). 

Udskrift, der i princippet er et subtotalkort med færre oplysninger. 
Udskriften er beregnet til eksternt brug, i fald en kunde ønsker en specifikation af posteringerne på en sag. 

 
Fakturateksten kan medtages på udskriften – enten hele teksten eller kun den første linje. 

 

3.2.4 Posteringer 
Visning af samtlige posteringer på skærm. Med shift + F4 kan der indlægges udvælgelseskriterier. 

Øverst i billedet kan timer og udlæg summeres via trykknappen Beregn. 
 

3.2.5 Posteringsliste 
Denne udskrift udskriver en posteringsliste på sagsposter med mulighed for anvendelse af C5 standard 

subtotal funktioner. 

 
Udskriften kan afgrænses på samtlige felter i sagspost kartoteket. Ny afgræsning tilføjes med F2 og fjernes 

med Alt+F9. 
 

Subtotal kan laves på flere felter ad gangen via sortering og trykknappen Subtotal i udskrift promptboksen. 

Vælges Ja under udskriv subtotal vil rapporten automatisk danne en subtotal jvf. det valgte niveau og 
sorteringsfelterne.  

 
Udskriften egner sig især til udskrivning af specifikation af poster. F.eks. km arter, der vha. den rette 

afgrænsning og sortering, kun vil vise de km der er kørt i en given periode på en valgt medarbejder og evt. 
en subtotal for hver medarbejder. 
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3.2.6 Posteringsliste med bilag 

Udskrift, der er beregnet til specifikt at vise originale finansbilagsnumre. 

 
Udlæg der posteres på sager via bogføring af en Plus-finanskladde tildeles et finansbilagsnummer på helt 

normal vis. 
Poster, der bogføres i Timesag, overføres til finans – og får i den forbindelse et bilagsnummer tildelt af 

Timesag. 
 

Denne rapport viser såvel det originale finansbilagsnummer samt det af timesag tildelte bilagsnummer, 

således at revisionssporet er til stede. 
 

3.2.7 Posteringsliste Excel 
Posteringslisten overført til Excelark. 

 

3.2.8 Bogførte sagskladder 
Viser bogførte sagskladder. Den enkelte bogførte kladde kan genudskrives her. 

 
 

 
 

3.3 Medarbejder 
Under dette menupunkt er samlet en række medarbejderrelaterede rapporter. 
 

3.3.1 Medarbejderkort 

Udskrift, der viser posteringer pr. medarbejder på forskellige niveauer – post, art, subtotal og sag. 
Udskriften kan afgrænses på flere felter – bl.a. fakturerbare/ej fakturerbare poster. 

Anvendes post-niveau – er der mulighed for at medtage posteringsnotater. 
 

3.3.2 Produktion 
Produktions rapporten viser en sum pr medarbejder for timer, kost- og salgspris på dels fakturerbare og dels 

ej fakturerbare posteringer – jf. nedenstående eksempel: 
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3.3.3 Timeoversigt 
Udskriver en oversigt af timer pr. medarbejder fordelt i fakturerbar og ej fakturerbar tid samt i overtid og 

afspadseringstimer opdelt i 4 perioder. Perioden og År til dato samt tilsvarende periode sidste år samt År til 

dato sidste år. 
 

Der kan frit afgrænses på medarbejder kartotekets felter vha. F2 Tilføj ny feltafgrænsning. 

 
 
 

 
3.3.4 Effektivitet 

Medarbejderens effektivitet. 

 
Udskriver en oversigt over medarbejderens effektivitet. Der udregnes en % som angiver forskellen mellem 

normtid for medarbejderen og den realiserede forbrugte tid på eksterne sager. Ej disponibel tid/fravær        
( f.eks. ferie og afspadsering ) holdes ude af beregningen.  

 

Udskriften kan defineres ud fra en given periode, og der vælges beregnings metode for den samlede 
effektivitet. Ud for rækken timer i alt bliver der beregnet en samlet effektivitet. Her kan der vælges mellem 

beregnet og gennemsnit.  
 

Gennemsnit bliver udregnet således (med1+med2+med3)/3 = gennemsnit % 
 

Beregnet bliver udregnet ligesom de andre nedenstående rækker. 

 
Der kan afgrænses på de medarbejdere man ønsker at se statistikken på. 
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3.3.5 Effektivitet – budget. 
Analogt med effektivitetsrapporten vises budget for en angivet periode og til sammenligning vises 

realiserede tal for den tilsvarende periode året før. 

 

 
 

 
3.3.6 Bogførte ugekladder 

Viser bogførte ugekladder. Den enkelte bogførte kladde kan genudskrives her. 

Med trykknappen Annuller er der mulighed for at annullere en bogført ugekladde. 
Annullering af en bogført ugekladde kan enten ske til en sagskladde eller til en anden ugekladde ( evt. med 

en anden periode ). 
 

3.3.7 Statistik  
Under dette punkt findes der 3 udskrifter, der hver især udskriver en specifikation af medarbejder timer på 

hhv. medarbejderen, medarbejdertypen og en totalliste for hele firmaet. 

 
Udskrifterne giver mulighed for, at anvende sumgrupper på arterne, således at man i en sumgruppe kan få 

vist de fakturerbare timer og såfremt der ikke oprettes en sumgruppe til de ufakturerbare timer, vil de blive 
udskrevet pr. art. 

 

3.3.7.1 Timer pr. medarbejder 
Rapporten viser pr. medarbejder antallet af timer, fordelt på arter, for den angivne periode og år til dato. 

Arterne summeres på de oprettede statustyper ( f.eks. Fak., fakej., ej disp./fravær og sygdom).  
Anfordringsbillede og rapport. 
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3.3.7.2 Timer pr. medarbejdertype 

Rapporten viser pr. medarbejderType antallet af timer, fordelt på arter, for den angivne periode og år til 
dato. Men her er der mulighed for at slå arter sammen i op til 10 intervaller ved at angive fra og til art samt 

sætte hak til Anvend SUM. 

Der kan kun summeres for medarbejdere, der bruger den samme normtidskalender. Kalenderens navn skal 
skrives i feltet Anvend Kalender. 
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Anfordringsbillede. 
 

 
Rapport. 

 
3.3.7.3 Timer total 

Analogt med den foregående rapport. Rapporten viser firmatotaler. 
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3.3.7.4 Timer pr. medarbejder pr. måned. 
Anfordringsbilledet til rapporten: 

 

 
 
 

Rapporten viser alt efter valg realiserede timer pr. medarbejder pr måned fordelt på sager. 
Rapporten kan vises pr medarbejder eller faggruppe. Valg/definition af faggruppe foretages under 

tilpasning/parametre – fanebladet Diverse og feltet Faggruppe. 
Rapporten kan afsluttes med en grandtotal. 
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3.3.7.5 Ej fakturerbar tid 

Rapport, der viser fordelingen af de ej fakturerbare timer. 

Anfordringsbilledet ser således ud: 
 

 
 
 

3.3.7.6 Timestatistik (med valgfrie kolonner) 
Brugerdefineret timestatistik, der præsenteres via overførsel til Excel. I anfordringsbillederne afgrænses på 
medarbejder- og tidsinterval. 
Kolonneopsætningen foretages under TimePlus/tilpasning/artopsætning/statistikområder. 
Bruger bestemmer selv kolonnedefinitionerne og i artskartoteket sættes kolonneoverskrifterne på arterne.  
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3.3.7.7 DST Fraværsstatistik 
Udskrift af fraværsstatistik til Danmarks Statistik. I henhold til vejledningengældende for 2013 skal alle 
virksomheder med over 250 ansatte indberette. Derudover udvælges stikprøvevist et yderligere antal 
virksomheder til indberetning. 
 
Herunder vises anfordringsbilledet til dannelse af rapporten. 
 

 
 
 

 

 
Herover vises den udskrevne rapport. Indberetning foretages i henhold til vejledningen. 
 

 
 

3.3.8 Overtid/ferie 

 
3.3.8.1 Overtid/ferie akkumuleret. 

Rapport, der viser ferie og flex posteringer med subtotal pr. medarbejder. 
 

 
3.3.8.2 Overtid/ferie pr. medarbejder 
I anfordringsbilledet bestemmer bruger hvilke felter, der skal med i rapporten. 
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Eksempel på rapporten: 
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3.3.8.3 Timefordeling  
Timer pr. medarbejder fordelt på Norm+, overtid, flextid mv. ( se nedenstående eksempel). 

Rapporten kan sorteres efter 1) medarbejder, 2) medarbejdertype (kategori) eller 3) kompetenceområde 

(bærer).   
 

 
 
(NB – der er ikke oprettet medarbejdertyper i eksemplet.) 

 

 
3.3.9 Kørsel 

 

3.3.9.1 Kørselsgodtgørelse 
Rapport, der opfylder Skat’s krav til kørselsafregning. I første billede angives den periode rapporten ønskes 

udskrevet for. 
I andet anfordringsbillede angives det medarbejderinterval rapporten ønskes udskrevet for, hvorefter 

følgende fremkommer: 

 

 
 

 
Hvis udfyldt oplyser rapporten dato, fra- og til-adresse for kørslen, formål samt kørte km. Endvidere 

kilometer tællerens stand ved start og slut på kørslen. Disse felter er rene indtastningsfelter – der ligger 
ingen regnefunktion omkring disse felter. Bilens registreringsnummer tages fra medarbejderkartoteket, men 

feltet kan overstyres, hvis medarbejderen ikke kører i den sædvanlige bil. 
Endelig sammentælles kilometrene og multipliceres med de indlagte satser ( høj og lav samt knæk ved p.t. 

20.000 km ).   
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3.3.10 Kørsel – 60 dages reglen. 
 

 
 

 
Udskriften foretager et check af det antal gange medarbejderen har kørt den samme strækning indenfor de 

seneste 12 måneder, således at 60 dages reglen overholdes. 
 

3.4 Faktura 
Fakturaoversigten viser samtlige faktureringer. 
 

 
 

Nederst i skærmbilledet vises fakturatekst og beløb for den faktura linjen ”står på”. 
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Trykknapper på fakturaoversigten: 

 

Genudskriv 
En faktura genudskrives således som den blev dannet oprindelig. 

 
Masseudskriv 

Maseudskrivning af fakturaer. 
 

Fakturaliste 

Udskriver en liste over fakturaer ud fra de valgte kriterier og default sorteret og summet pr. sag. 
 

Sag/debitor 
Funktionen virker kun ved kald fra fakturaforslag eller sag og har ingen funktion i dette skærmbillede. 

 

Funktioner – Annuller/tilbagefør 
Funktion annullerer en faktura ved at danne en kreditnota og frigive de til fakturaen afmærkede poster, 

således at sagens status er som før fakturaen blev dannet. 
Annulleringsdatoen kan med fordel sættes til fakturadatoen. Derved undgås periodeforskydninger på 

rapporter. 
 

Funktioner - Opdater betalingsdato. 

Funktion, der påsætter betalingsdato ud for de fakturaer, der er betalt og udlignet. 
 

Funktioner - Udskriv OIO-faktura. 
Funktion, der danner en elektronisk faktura i OIO format, der anvendes ved fakturering til offentlige 

myndigheder. Der dannes en lille fil, der skal sendes videre til en modtager, der fungerer som mellemled 

mellem en privat leverandør og en offentlig kunde. 
 

En elektronisk faktura dannes kun såfremt sagen er udfyldt med EAN nummer mv. på fanebladet 
supplerende oplysninger. 

 

 
 

Funktioner - Multi OIO-faktura 
Dannelse af flere OIO fakturaer i en kørsel. 

 

Funktioner – Marker som afsendt OIO-faktura 
Med denne trykknap kan fakturaer, som ikke skal sends som OIO alligevell, markeres som værende afsendt, 

så de ikke bliver sendt. ( det kunne f.eks. være en faktura, der skal krediteres og derfor ikke skal sendes ). 
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3.5 Stamdata 
 

3.5.1 Sagsstamdata 

Udskriver stamdata på sager. 
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3.5.2 Sagsliste 
Udskriver sager med sagsnummer og -navn samt start og slut på sagen. Endvidere medtages den 

registrerede færdiggørelsesgrad fra sagskartoteket. 

 

 
 

 
3.5.3 Medarbejderliste 

Oversigt over medarbejdere med afdeling, ansættelses- og fratrædelsesdato samt telefon. 
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3.5.4 Priser 
Udskrift, der viser oprettede priser på medarbejderne. 

 

 
 

3.5.5 Priskategorier 

Udskrift af priskategorier med priser pr. prisgruppe. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Timesag version 2013  TimePlus 
 

Copyright Inventio.IT 2013 TimePlus 2013 Rapporter – side 28 af 35 
 

 
 

3.6 Budget 
 
3.6.1 Sagsbudget poster. 

Udskriver budgetposter i listeformat og med mulighed for anvendelse af subtotal funktionen. Der kan 
afgrænses på samtlige felter i sagsbudget kartoteket. 

 

 
 

 
 

3.6.2 Sagsbudget 

Udskriver sagsbudget pr sag. Udskriften kan rekvireres på niveauerne: post, subtotal, art og medarbejder. 
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3.6.3 Sagsbudget medarbejder. 

Udskriver sagsbudget pr. medarbejder. Udskriften kan rekvireres pr. post, art, subtotal og sag. 
Endvidere kan vælges mellem alle-, debiterbare- eller udebiterbare timer. 
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3.6.4 Sagsbudget/realiseret pr. art. 
Sagsbudget sammenholdt med realiserede poster samt afvigelseskolonner. 
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3.6.5 Sagsbudget/realiseret pr. medarbejder – med subtotal pr. medarbejder. 
Sagsbudget sammenholdt med realiserede poster samt afvigelseskolonner. Subtotal pr medarbejder på 

sagen. 

 
 

 
 

 
 
 

 
3.6.6 Sagsbudget/realiseret pr sag pr. medarbejder. 

Sagsbudget og realiseret pr. sag pr. medarbejder med afvigelseskolonner. 

NB – kun poster af typen M ( timer ) medtages. 
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3.6.7 Sagsbudget pr. måned pr. medarbejder 
Budgetterede tal pr medarbejder fordelt på måneder. Der kan afgrænses på samtlige felter i 

medarbejderkartoteket. I prompten angives hvilken periode budgettet skal udskrives for samt subtotal 

koden, som skal trækkes fra den disponible tid ( medarbejderens normtid ). 
 

 
 

Som det ses af eksemplet vises normtiden for medarbejderen, hvorfra der er trukket fravær mv. hvilket giver 
den disponible tid for medarbejderen. Indirekte tid er al anden uproduktiv tid, der ikke er angivet under 

fravær. 
Herefter udskrives de sager der er budgetteret på. 

Til sidst vises ikke disponeret tid, hvilket indikerer den til rådighed værende tid. Er den blevet negativ er der 
budgetteret med overarbejde. 

 

3.6.8 Budget pr. måned pr. afdeling. 
Samme udskrift som den foregående, men blot pr. afdeling. 

 
3.6.9 Medarbejder_faggruppe/resourcetræk 

Resourcetræk fordelt pr. medarbejder og eller faggruppe pr. måned eller uge. 

 
Kun budgetposter af typen M ( timer ) medtages i rapporten. 

 
I anfordringsbillede 1 angives medarbejderinterval – øvrige felter fra medarbejderkartoteket kan påsættes 

som udvælgelseskriterier. 
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I anfordringsbillede 2 angives periodeinterval for rapporten, om rapporten skal dække 12 måneder eller 12 
uger. Endvidere kan rapporten vises enten pr faggruppe eller pr. medarbejder. Vælges niveau medarbejder 

kan der bestilles sideskift pr. faggruppe. 

Endelig kan der bestilles grandtotal for rapporten, om blanke medarbejdere og afsluttede sager skal 
medtages samt om restbudget skal vises. 

 

 
 
I det nedenfor viste eksempel ligger den første del af rapporten på faggruppe 0. Faggruppe 1 er overskriften 

for den efterstående faggruppe ( her er kalender valgt som faggruppe og kalendernumrene vises).  

 

 
 

Forklaring til rapporten – overskriften: ”Resourcetræk 1 af 2” arves fra den første prompt. Det vil sige at 
man skal ikke lede efter en side 2 i rapporten – den findes ikke. 
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Ud over sag, tekst og ansvarlig viser rapporten ikke forbrugt budgetteret tid før fra-datoen i datointervallet. 
Dernæst budgetteret tid i de 12 måneder eller uger samt en totalkolonne. 

 

I bunden af rapporten vises en sum for budgetterede timer ( rest samt perioder ), normtid samt forskellen, 
hvilket så udtrykker ej disponeret tid eller budgetteret overtid. 

 
3.6.10 Sag/Resourcetræk   

Resourcetræk pr. sag pr ansvarlig pr måned eller uge. 
 

 
 

 

 

3.7 ”Gamle” rapporter 
Via Ctrl + F12 og menupunktet ”Gamle rapporter” fremkommer en menu hvorfra sjældent anvendte rapporter 
kan udskrives. 
 
Det drejer sig om følgende: 
 
KlientSaldoliste 
IGVA Realiseret/Budget 
Plus Balance Reflex 
Subtotalkort  ( udvidet ) 
Externt kontoudtog Rap ( debitor ) 
 


