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Styrk dine kunderelationer ved at dele

TimeLog Extranet er skabt til virksomheder, 
der arbejder tæt sammen med deres kunder 
og ønsker at styrke dialogen yderligere ved 
at dele information om deres projekter.

Med TimeLog Extranet er det let for kunden 
at følge med i projekterne – og let for leve-
randøren at levere dokumentation.

TimeLog Extranet er også et oplagt valg for 
afdelinger i større virksomheder, der leverer 
ydelser til andre afdelinger.

Du vælger, hvad kunden har adgang til

Fra TimeLog Project kan du vælge hvilke 
kunder, du vil oprette ekstranetadgang for. 

Hver kunde får en sin egen webadresse, hvor 
de kan logge ind.

Du kan også vælge, om du vil give adgang til 
alle eller til udvalgte projekter. Kunden kan 
selvfølgelig kun få vist sine egne projekter.

For hvert projekt kan du vise et overblik med 
nøgledata, statusrapporter, tidsregistrerin-
ger og fakturaer.

Desuden kan du indstille, om du vil vise an-
tal og værdi af registrerede og fakturerede 
timer.

Nem administration af brugere og login

Alle indstillingsmuligheder og oprettelse af 
brugernavn og password for kunden admi-
nistreres fra den samme side. Det gør det 
nemt at overskue brugeradministrationen.

Det er også her, du kan vælge, om ekstranet-
tet skal vises på engelsk, tysk, dansk, svensk 
eller norsk for kunden.



Yderligere information
Ring til +45 70 200 645

Kunderne opretter selv supportsagerne

Hvis du har udvidelsen TimeLog Help Desk, 
kan dine kunder indrapportere supportsa-
ger direkte fra TimeLog Extranet, og de har 
mulighed for at uploade filer – fx skærmbil-
leder – som kan bidrage til løsning af sup-
portsagen.

Videndeling med kunder 

Desuden kan dine kunder følge status på de-
res aktive supportsager og se tidligere sup-
portsager. Dialogen føres direkte i TimeLog 
Extranet, der således bliver en videndeling-
portal for både kunder og leverandører. 

På denne måde spares adskillige en-til-en 
emails, mens sagen kører, da informatio-
nerne er placeret online og altid kan tilgås 
af begge parter.

En del af TimeLog Project

Selv om TimeLog Extranet har status af en 
udvidelse, indgår det som en del af TimeLog 
Project. Du skal derfor blot aktivere Time-
Log Extranet i systemadministrationen for 
at komme i gang med at dele projektinfor-
mation med kunderne.

Ledelse og analyse

Kunder

Projekter

Personale og HR

Fakturering og økonomi

Tid

Fordele ved at bruge TimeLog Extranet
• Det er nemt at levere projektoplysninger og dokumentation til kunden

• Kunden kan holde sig orienteret om fremdrift på projekterne

• Fakturaer kan gøres tilgængelige for kunden – slip for at sende fakturaer

• Dialog og samarbejde styrkes ud fra et fælles grundlag

•  Med TimeLog Help Desk kan kunderne oprette supportsager på ekstranettet og følge 
status på sagernes udvikling

TimeLog Project – et online forretningssystem

Vælg webbaseret software

Virker overalt – Få adgang til TimeLog Project fra alle computere med en in-
ternetforbindelse.

Ingen installation – TimeLog Project kræver kun en webbrowser, så der skal ikke 
installeres eller opdateres software på medarbejdernes computere.

Drift og sikkerhed er inkluderet – Spar tid på backup, drift, sikkerhed og ved-
ligeholdelse af servere og brug den på kerneforretningen.

Sikkerhed

Adgang

128-bit SSL-kryptering sikrer virksom-
hedens data mod uautoriseret adgang.

Opbevaring

Dedikerede servere i et dubleret setup 
samt backup-rutiner og løbende over-
vågning garanterer mod tab af data.

Integration

Standardintegrationer

Nøgleklare integrationer uden behov 
for teknisk indsigt – fx til regnskabssy-
stemet e-conomic og Sharepoint.

API

Åben for udvidelser eller integrationer 
med andre systemer efter jeres behov.

Eksport af data

Alle rapporter kan eksportere data til fx 

XML-formatet og Microsoft® Excel.

Udvidelser

TimeLog CRM

Styring af salgsproces og pipeline.

TimeLog Help Desk

Support af kunder og tidsregistrering 
på supportsager.

TimeLog Departments

Afdelingsstruktur i flere niveauer.

TimeLog EVM

Bogføring af igangværende arbejde.

TimeLog Skills

CV og kompetencestyring.

TimeLog Salary

Udvidede regler for løntid, overtid, flex 
og afspadsering.


