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Tidrapportering i Microsoft Outlook®

Letar du och din organisation efter ett tidrapporteringssystem som är integrerat i Microsoft 
Outlook, har offlinestöd samt koppling mot SQL baserade databaser och som du och dina 
medarbetare kan börja använda utan omfattande utbildningsinsatser? 
 

r  

 

TimeOut är ett system som svarar mot dessa krav. Genom att utnyttja den befintliga 
funktionaliteten i Outlook-kalendern och kombinera detta med ett enkelt och intuitivt 
gränssnitt är TimeOut ett naturligt val för de flesta o ganisationer som använder
Outlook/Exchange, vare sig man arbetar projektorienterat eller inte. 

Tidrapportering 

I TimeOut kan användarna enkelt skapa 
vecko-tidrapporter oavsett om man arbetar 
projektorienterat eller inte. Här finns 
funktioner såsom använda mallar, läsa in från 
Outlook kalendern etc. 
Tidrapportering görs i tre nivåer, projekt, 
aktivitet och tidstyp. 
 
Projekthantering 

I Projektdelen administreras och hanteras de 
projekt som skall tidrapporteras emot. 
Här anges också vilka som skall kunna 
tidrapportera mot olika projekt samt vilka 
aktiviteter som skall finnas tillgängliga på 
respektive projekt. 
 
Användarhantering 

Alla som skall kunna tidrapportera i TimeOut 
måste finnas upplagda som användare. Här 
styr man också behörigheten samt individuell 
normal arbetstid. 
 
Attestering 

En attestansvarig anges för varje användare. I 
Attest-delen får man upp de tidrapporter för 
de användare som man är attestansvarig för. 
Här kan tidrapporterna granskas, attesteras 
eller skickas tillbaka för revidering. 
 
Rapporter 

Till TimeOut kan olika rapportmoduler 
kopplas, såsom TimeOut’s standardmodul eller 
en egen anpassad rapportmodul. Rapporterna 
kan också behörighetsstyras. 

Outlook integrering 

TimeOut har full integration med Outlook-
kalendern vilket innebär att tidrapport kan 
skapas direkt från kalendern och de möten 
som finns inbokade där. 
 
Behörighetsstyrning 

Användare kan styras med olika 
behörighetsnivåer vilket innebär att 
användaren endast ser de delar som är 
relevanta. 
 
Administration 

TimeOut administreras enkelt via 
adminisrationsdelen. Här hanteras samtliga 
grundinställningar i systemet. Kräver ingen 
teknisk kompetens! 
 
Installation 

TimeOut är en helt paketerad lösning som 
snabbt installeras på klienterna. 
 
Databas 

TimeOut använder en SQL databas, vilket ger 
en stabil databashantering med hög 
prestanda. I och med SQL användningen finns 
stora möjligheter att hämta ut/in data till 
exempelvis olika affärssystem. 
 
Systemkrav 

Server: SQL Server 7.0 sp 4 / SQL 2000 sp 2. 
Exchange server 5.5 el högre. 
Klient: Windows 2000/XP, Outlook 
2000/XP/2003. Internet Explorer 5.5 el högre.

 


