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TIDSHÅNDTERING I PROMARK  

REGISTRERING AF PROJEKTTID 

Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage registrere projekttid i ProMark. 
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0. INDLEDNING 

Fanebladet Projekttid består af 2 elementer:  

1. Projektuge  

2. Projekt registreringer 

OBS! Som sekretær eller projektøkonom vil du have flere faneblade.  

 

I elementet Projekt registreringer kan du finde en oversigt over dine projekter med krav om 

tidsregistrering, hvor det budgetterede timetal for indeværende år er angivet. Vær opmærksom på, 

at du kun kan se budgetter på de projekter, hvor der skal tidsregistreres, dvs. det er ikke nødvendigvis 

dit komplette årsbudget du kan se. Oplysningerne hentes hver nat fra Navision. Hvis der foretages en 

re-budgettering i Navision, vil den være vist i oversigten den efterfølgende dag.   

 

Kolonnen Tid viser de timetal, som du har registreret år-til-dato. Hvis du ikke har registreret tid på 

den pågældende kontering i indeværende år, vil kolonnen være tom.   

 

Under overskriften Projekt registreringer er der en dropdown-menu, som pr. default er sat til ”År til 

dato”, så du kan sammenligne dit budget projekt for projekt med allerede registreret tid og dermed 

se, om der er ”plads” til flere timer.  
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1. SÅDAN INDSÆTTER DU PROJEKTER – HERUNDER ANVENDELSE AF SKABELON 

For at kunne tidsregistrere skal du først danne en liste med de projekter, som du skal tidsregistrere på.  

Sædvanligvis vil det være de projekter, der er vist på sidens nederste halvdel.  

 

Bemærk, at der findes et projekt, der hedder 00 Frokost/Lunch – dette projekt er udelukkende til RKS 

og FÅF instituttet, projektet må ikke anvendes af institutter med delvis tidsregistrering.  

 

Indsæt projekterne på følgende måde: 

 

1. Tryk på Skabelon  

 

 

2. Klik nu på dropdown-menuen under Projekt og skriv det ønskede projektnummer eller 

bladr dig gennem listen og find projektnummeret. Lad f.eks. det første projekt på ugelisten 

være projektnummer 10914. 
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3. Når du har indtastet projektnummeret (her: 10914), dukker projekttitlen frem (her: AV ST ENVS). 

Vælg projektet ved at klikke på projekttitlen.  

   

4. I dropdown-menuen under Aktivitet kan du se de mulige aktivitetsnumre (her: 81101, 81201, 

81301 og 81401) . Klik på det ønskede aktivitetsnummer. Du får nu den tilhørende 

beskrivelse frem. Hvis der kun er én mulighed, kommer den automatisk frem i feltet Aktivitet.  

Afslut ved at trykke Gem.   

  

 

Fortsæt med at indsætte de ønskede projekter/aktivitetslinjer. 

 

5. På ugesedlen kan det færdige resultat ses for så vidt angår listen over projekter og aktiviteter.  

 

1.1 Tilføj projekt 

Hvis du ønsker at tilføje et nyt projekt, kan du gøre det ved at trykke på Skabelon og indsætte et eller 

flere nye projekter som beskrevet ovenfor. 

1.2 Fjern projekt 

Hvis du ønsker at fjerne et projekt – typisk fordi projektet er afsluttet – trykker du på Skabelon og klikker 

på krydset ud for projektet. 
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2. TIDSREGISTRERING FOR EN UGE 

Bemærk, at Promark altid åbner i den aktuelle uge. Mangler du fx at indsætte timer i ugen før, kan du 

klikke på piletasten til venstre for teksten ’Nuværende uge’. 

Man kan ikke forudregistrere i ProMark. 

Bemærk, at du i ProMark registrerer timer og minutter. Dvs. at 2½ time skrives som 2:30 i ProMark. 

2.1 Gem tidsregistreringer 

Når du indsætter timetal i ugesedlen, bliver de markeret med gult. Det er for at advare om, at 

tallene endnu ikke er gemt. For at gemme registreringerne skal du klikke på Gem. Den gule farve 

forsvinder nu. Du kan stadig rette i tallene, og hvis du gør det, bliver felterne gule igen for at minde dig 

om, at du skal huske at trykke på Gem. Timer der ”nedarves” til ugesedlen fra skabelonen er 

automatisk gemt, men der kan fortsat rettes i dem. 

 

Bemærk, at du ikke kan tidsregistrere frem i tiden i ProMark. Tidsregistreringen, som er vist ovenfor, er 

foretaget om tirsdagen, og derfor er onsdag, torsdag og fredag endnu ikke udfyldt.  

2.2 Formatet for tidsregistrering i ProMark 

Formatet for tidsregistrering i ProMark er TT:MM (dvs. 2 felter til timer, et kolon og 2 felter til minutter). 

Hvis du skal registrere 2 timer, skriver du blot 2. Skal du registrere 2½ timer skriver du 023, som vil blive 

til 02:30 – husk det foranstillede nul, da du ellers vil registrere 23 timer. Skal du registrere ½ time skriver 

du 003, som vil vises som 00:30.  

4. TILFØJELSE AF EN NOTE TIL EN KONKRET TIDSREGISTRERING 

Nogle gange kræves det, at du ikke alene tidsregistrerer, men også noterer, hvad tiden er brugt til. Du 

kan indsætte en kommentar ved at klikke på den lille grå trekant i det øvre højre hjørne for den 

registrering, som du ønsker at tilknytte en note.  

Skriv en forklarende Tekst og afslut med OK. Herefter kan du på tidsregistreringsbilledet se, at den 

lille trekant i det øvre højre hjørne er blevet gul, hvilket indikerer, at der er tilføjet en note.  
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5. SÅDAN LUKKER DU EN UGE 

I det øverste venstre hjørne under fanebladet Projekttid kan du finde Ugentlig sign-off. Når du har 

færdigregistreret en uge, sætter du et flueben her.  

 

Når du har sat et flueben, bliver ugen ”låst”. Dvs. at du ikke kan rette mere i dine timeregistreringer for 

ugen. Desuden gengives ugens timeregistreringer med en svag grå farve.  

Når du har sat flueben i Ugentligt sign-off, kan fraværsadministratoren se, at du bevidst har lukket 

ugen.  

Du kan også – når du bruger rulle-gardinet for at vælge uge – se, at de uger der er blevet forsynet 

med et flueben i Ugentlig sign-off fremstår med en lysere farve. Se figuren nedenfor, hvor uge 44a 

og tidligere uger er vist med en lys grå farve. 
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6. SÅDAN RETTER DU I TIDLIGERE REGISTRERINGER 

Du kan rette i dine registreringer, så længe måneden ikke er bogført, hvilket sædvanligvis sker 

omkring den 7. i den følgende måned, den konkrete tidsplan for året ligger på ProMark hjemmesiden: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/promark/  Du kan selv rette i tidligere 

registreringer ved at finde ugen, som du ønsker at rette i, og fjerne fluebenet i Ugentlig sign-off. Når 

du har rettet, skal du huske at sætte flueben i Ugentlig sign-off igen. Vær opmærksom på at uger 

”der går hen over et månedsskifte” deles op i to splituger, se f.eks. uge 44, der er delt op i to, benævnt 

44a og 44b. 

Hvis du vælger en uge, som allerede er bogført, kan du godt fjerne fluebenet i Ugentlig sign-off, men 

du kan ikke rette i registreringerne, hvilket vises ved, at alle registreringer fremstår med en svag grå 

farve. Det giver således ikke nogen mening at ændre fluebenet for en uge, der er blevet bogført. 

7. SÅDAN LUKKER DU EN MÅNED 

Når en måned er gået skal du kvittere for at månedens registreringer i ProMark er korrekte og 

afsluttede. Det gør du ved, at du allersenest d. 6. i efterfølgende måned, markerer månedens dage og 

klikker på knappen ”Kvitter måned” i øverste højre hjørne af kalenderen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvitteringen angiver, at både fraværsregistreringer og eventuelle projekttidsregistreringer er afsluttede. 

Hvis der ikke er nogen registreringer i måneden, fordi du ikke har været fraværende og du ikke 

arbejder på projekter med krav om tidsregistrering, skal du alligevel kvittere måneden.  

 

8. NOTIFIKATIONER I FORBINDELSE MED MÅNEDSAFSLUTNING 

Sidste dag i måneden tjekker systemet, om du har afsluttet den netop forløbne måned. Mangler du at 

klikke på ”Kvitter måned”, eller har du fjernet flueben i Ugentlig sign-off på et af ugerne på 

projekttidsfanen, så får du en notifikation (også kaldet advisering). Notifikationen kommer i form af en 

mail. Endvidere vises det på portalen, ved at der i højre øverste hjørne fremkommer en lille grøn 

”kugle” med et tal i; tallet angiver hvor mange notifikationer der er fremsendt. Klik på den grønne 

kugle, og notifikationerne vises.  

http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/promark/
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Dobbeltklikkes der på besked-linjen, fremkommer beskeden (som vil have samme indhold som den 

fremsendte mail). 

 

Den sidste dag i måneden modtager medarbejderen en notifikation om at måneden skal afsluttes i 

ProMark. Hvis måneden ikke afsluttes kommer der en påmindelse mere til medarbejderen d. 02. i den 

efterfølgende måned. 

Fra månedsskiftet og frem til dagen før bogføringen, tjekker systemet dagligt hvilke medarbejdere, der 

mangler at afslutte måneden og adviserer afdelingens ProMark-skretær. 

 

 

  


