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Indledning

Indledning
Udviklingen af GeoEnviron programmet
Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af GeoEnviron
Miljødatabasen, er der sket en omfattende forbedring af systemet, både i bredden og i
funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan således i dag leveres med 24 forskellige
moduler, tilpasset bredt til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og
rapporteringer.

Manualen og dens anvendelse
Denne manual rummer en gennemgang af modulet Handlingsplaner, som er et
tillægsmodul til modulet Tidsregistrering.
Manualen forudsætter et basalt kendskab til GeoEnviron basisprogrammet og standard
faciliteterne, svarende til det der bliver gennemgået i manualen 'Basisprogram,
grundmoduler og grundlæggende principper'.
Så hvis du i forbindelse med gennemgangen af nærværende manual er usikker på,
hvordan du indtaster data i de forskellige typer datafelter, hvordan du navigerer rundt
mellem de forskellige datavinduer eller omkring hvornår du gemmer data, vil vi
anbefale at du starter med at opfriske denne viden. Du kan finde tingene beskrevet i
kapitlerne 'Introduktion til GeoEnviron' og 'Indtastning af data og almindelig brug' i
basis-manualen.
Manualen er tilrettelagt så den kan anvendes som en konkret anvisning i brugen af
modulet. Herudover indeholder den flere steder en forklaring på bagvedliggende
sammenhænge, som kan tjene som en perspektivering af forståelsesrammen.
Manualen kan således bruges i forbindelse med et eventuelt selvstudium, forudsat at
en maskine med en korrekt installation af GeoEnviron 6.0 er til rådighed. Her vil det
dog være en fordel når en eller flere personer med kendskab til programmet kan være
behjælpelige med råd og vejledning.
OBS! Ved selvstudium eller kursusvirksomhed anbefaler vi imidlertid, at træningen
foregår på en kopi af den eksisterende database, så dette ikke medfører datatab.
Geokon, 24. februar 2006
v. Per Skovgaard
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Introduktion til modulet Handlingsplaner
I dette kapitel får du en introduktion til modulet Handlingsplaner og en præsentation af
modulets datastruktur.

Modulets historie
Modulet Handlingsplaner er et nyt modul i Miljøinformationssystemet GeoEnviron, og er
skabt som en udvidelse - et såkaldt tillægsmodul - til modulet Tidsregistrering. Det er
udviklet i samarbejde med Ålborg Kommune, og første udgave af modulet er lanceret i
juli 2005. Modulet vil - på linie med de øvrige GeoEnviron moduler - løbende blive
justeret, idet videreudviklingen af modulet vil ske i nært samarbejde med dets
brugere.

Modulets anvendelsesområde
Som nævnt er modulet skabt som et tillægsmodul til modulet Tidsregistrering. Modulet
Tidsregistrering er specielt udviklet til miljømedarbejdere i kommuner, amter og
miljøcentre, som fører tilsyn med virksomheder og landbrug. Det kan anvendes til
registrering af timeforbrug af de enkelte af medarbejdere i forbindelse med
godkendelse af virksomheder og tilsyn med disse, samt til udtræk af data vedrørende
brugerbetaling herfor. Men det kan også anvendes til generel tidsregistrering af såvel
miljømedarbejdere som andre medarbejdere.
Tillægsmodulet Handlingsplaner tilbyder herudover muligheden for at oprette årsplaner
for de enkelte medarbejdere samt at sammenholde budget med faktisk forbrug af
timer på de enkelte aktiviteter indenfor én eller flere afdelinger.

Modulets omfang
Modulet Handlingsplaner omfatter bl.a. følgende faciliteter:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Angivelse af planlagt årligt timeforbrug på forskellige aktiviteter for hver
medarbejder
Mulighed for 3 justeringer på de forskellige aktiviteter for hver medarbejder
Oversigt over planlagt årligt timeforbrug (inkl. justeringer) på aktiviteter for hver
medarbejder.
Oversigt over planlagt årligt timeforbrug (inkl. justeringer) sammenholdt med
faktisk timeforbrug på aktiviteter for hver medarbejder.
Opdeling af aktiviteter i hoved- og undergrupper samt tilknytning af plannr.
Medarbejder tilknytning til afdeling og team
Redigérbare stamdata kodelister til de ovennævnte definitioner
Handlingsplan rapportvindue, der viser en årsopgørelse med beregning af timeforbrug på hovedgrupper, undergrupper og aktiviteter, samt angivelser af forbrug
og justeringer efter hvert kvartal og årets evaluering - enten for alle medarbejdere,
for en bestemt afdeling eller et bestemt team (underafdeling).
Rapportvindue, der viser en kvartalsopgørelse med revideret planlagt tid og
forbrugt tid for hver enkelt medarbejder og alle, enten efter 1., 2. eller 3. kvartal
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Modulets bestanddele
Når tillægsmodulet Handlingsplaner installeres i GeoEnviron, tilføjer det en ekstra
hovedfane i modulet Tidsregistrering, hvorunder der vises 4 nye faner til indtastning og
visning af medarbejderens planlagte og faktiske timeforbrug på de forskellige
aktiviteter.
Samtidig tilføjes en ekstra lodret fane benævnt 'Handlingsplaner' i stamdata vinduet
for Tidsregistrering, hvorunder 3 nye stamdata faner vises. Og endelig tilføjes der også
en ny menuoverskrift i programmet ved tillægsmodulets installation, menuoverskriften
'Rapporter/Handlingsplan', hvorunder modulets to rapporter kan findes.
Men lad os starte med at se på tabelopbygningen i modulet.

Modulets tabelopbygning
Tillægsmodulet bygger på en aktivitetskontoplan i tre niveauer; hovedgruppe,
undergruppe og aktivitet. Figuren herunder viser relationerne mellem de tabeller, der
anvendes i modulet:

Handlingsplaner, tabelrelationer
Hovedgruppe
2 cifre

Undergruppe
2 cifre

Afdeling
6 tegn

Aktivitet
6 tegn

Debitorkonti
6 tegn

Medarbejder
6 tegn
Team
6 tegn

Årsplaner
6 tegn

Relationerne imellem tabellerne, der anvendes i modulet. Tabellen debitorkonti anvendes i
tidsregistreringen når fakturérbare data skal eksporteres til et eksternt debitorsystem, som f.eks.
Navision, KMD Debitor o.l. (- men dette kræver ekstra tilkøb.)

Stamdata for tidsregistrering
Tillægsmodulet Handlingsplaner anvender såvel stamdata defineret for modulet
Tidsregistrering som stamdata defineret for modulet selv. Lad os starte med at se på
stamdata definitionerne fra modulet Tidsregistrering.

Afdelinger, teams og medarbejdere
I stamdata vinduet for modulet Tidsregistrering, under den øverste lodrette hovedfane
'Tidsregistrering' samt stamdata fanen 'Afdeling', defineres de forskellige afdelinger. I
tilknytning til hver afdeling oprettes der ét eller flere teams. Teams kan være
underafdelinger, medarbejdergrupper eller kontorer. En medarbejder tilknyttes enten
ét eller ingen teams.
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Rubriceringen af medarbejdere i afdelinger og teams giver mulighed for at generere og
udskrive handlingsplaner for de enkelte afdelinger og teams. Når der via en rapport
udtrækkes en handlingsplan for et team, er det kun dette teams aktiviteter, der vil
blive vist. Og når der udtrækkes en handlingsplan for en afdeling, er det kun denne
afdelings aktiviteter der vises, uanset medarbejdernes team tilknytning.

På stamdata fanen 'Medarbejdere' oprettes alle medarbejdere med afdelings- og
teamtilknytning samt timetal fordelt på ugedagene.

Definition af medarbejdere og tilknytning af dem til afdelinger og teams

Stamdata for handlingsplaner
Med tillægsmodulet Handlingsplaner tilføjes der som nævnt en ekstra lodret fane i
stamdata vinduet for Tidsregistrering, hvorunder 3 nye stamdata faner vil vises. De to
første anvendes til definition af hoved- og undergrupper, og den sidste er en ny fane
for definition af aktiviteter, som indeholder væsentligt flere definitionsfelter end den
tilsvarende fane til definition af aktiviteter, som ellers findes for modulet Tidsregistrering (- men som samtidig skjules i forbindelse med installationen af tillægsmodulet Handlingsplaner).

Aktiviteter
I modulet Tidsregistrering defineres en aktivitet blot med et Id, en betegnelse, et
beskrivelsesfelt, en faktureringstype (der angiver om aktiviteten er fakturérbar eller ej)
samt en evt. angivelse af et eksternt kontonummer, som vælges via en listboks med
definerede kontonumre (anvendes i forbindelse med den ekstra tilkøbsmulighed for
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udtræk af data til overførsel til eksternt faktureringssystem).
På den nye stamdata fane for aktiviteter for tillægsmodulet Handlingsplaner er
definitionerne imidlertid udvidet. Her tilknyttes aktiviteterne nu også en afdeling, et
team, en hovedgruppe og en undergruppe, og de enkelte aktiviteter tildeles et plannummer. Der skabes således en struktur, hvori aktiviteterne grupperes ligesom i en
kontoplan.
Mens hovedgruppe og undergruppe er tabelsat selvstændigt og angives via listboks, er
plannummeret tilføjet som et selvstændigt felt i aktivitetstabellen.
Aktiviteter der er fælles for alle afdelinger, ferie, fravær osv., anbringes i en afdeling 0.
Herved kan den enkelte medarbejder - ud over at vælge aktiviteter, der er specifikke
for sin egen afdeling - også angive tidsforbrug på de fælles aktiviteter på fanen
Ugeseddel.

Hovedgrupper og undergrupper
De hovedgrupper og undergrupper, som aktiviteterne skal tilknyttes, oprettes på
stamdata fanerne 'Hovedgrupper' og 'Undergrupper'.
Som det fremgår af fanen 'Undergrupper' (se billedet herunder), knyttes undergrupper
som underordnede data til de enkelte hovedgrupper.

Driftsdata
Med tillægsmodulet Handlingsplaner tilføjes der som nævnt en ekstra hovedfane i
modulet Tidsregistrering, hvorunder der vises 4 nye faner til indtastning og visning af
medarbejderens planlagte og faktiske tidsforbrug fordelt på aktiviteter.
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Fanen Indtastning
På fanen 'Indtastning' indtaster den enkelte medarbejder sin handlingsplan. Handlingsplanen indtastes og justeres som vist på billedet herunder. Justeringen foretages ved
at indtaste eventuelle ændringer i de efterfølgende tre kvartaler.

Fanen Oversigt
På fanen 'Oversigt' vises de indtastede data på foregående fane i en mere overskuelig
form. Den kan således benyttes til at kontrollere en dataindtastning.

Eksempel på oversigt svarende til de indtastede aktiviteter.

Fanen Plan

På fanen 'Plan' vises den enkelte medarbejders handlingsplan sammenholdt med
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budgettallene for det faktiske forbrug af timer. En årsevaluering for aktiviteterne vises
i sidste kolonne. I bunden af fanen beregnes desuden totaler for de enkelte kolonner.

Fanen Budget år
Fanen budgetår anvendes til at vælge indtastnings- og visningsåret for data på de
øvrige faner. Ved åbning af modulet vælges automatisk indeværende år.

Tillægsmodulets rapporter
Modulet leveres pt. med 2 prædefinerede rapporter:
•

En rapport der viser en årsopgørelse enten for alle afdelinger, en bestemt afdeling
eller et bestemt team, med listning af årsplan, revisioner heraf, faktisk forbrug
samt evaluering for hver aktivitet.

•

En rapport der viser en kvartalsopgørelse for medarbejdere enten i alle afdelinger, i
en bestemt afdeling eller i et bestemt team, med listning af årsplan, faktisk forbrug
og årsplan revisioner for hver aktivitet - og enten efter 1., 2. eller 3. kvartal.

Rapporten 'Årsopgørelse - total'. Her vises dog kun nogle få data for en enkelt medarbejder.
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Datastruktur og datalagring
I modulet Handlingsplaner knyttes data der registreres på fanen 'Indtastning' som
underordnede data dels til det valgte år og dels til den medarbejder der er valgt i
modulet - hvilken ugepost der peges på i ugeoversigten har altså ingen betydning.

Datalagring og opdatering af oversigter
Mere konkret: Når du tilføjer eller ændrer data på fanen 'Indtastning', skal du sørge
for at gemme disse data med et klik på Gem-knappen mens du stadig har fokus i
datavinduet.
Når nytilføjede data er gemt opdateres oversigterne på fanerne 'Oversigt' og 'Plan'
automatisk når du vælger disse faner.

Opstart af modulet
Når GeoEnviron basisprogrammet er startet op vælges menupunktet 'Andre modulerTidsregistrering'.
Modulet Tidsregistrering kommer herefter frem på skærmen.
Modulet ser sådan her ud efter at hovedfanen Handlingsplan er
valgt, og når der er indtastet data herunder:
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Modulets faneblade
Vi vil nu se på de 4 faneblade, fanebladene 'Indtastning', ’Oversigt’, 'Plan' og ’Budget
år’, der tilføjes under den nye hovedfane ’Handlingsplan’ når tillægsmodulet installeres.

Fanebladet Indtastning
På fanen 'Indtastning' indtaster du som medarbejder din handlingsplan for det valgte
år (- indeværende år vælges automatisk ved åbning af modulet, et andet år kan
vælges på fanen 'Budget år').
Når der tilføjes nye poster med Indsæt knappen tilføjes din afdelings- og team
tilknytning automatisk i de første to felter. I feltet 'Aktivitet' er alle aktive aktiviter
valgbare (- i modsætning til aktivitetsvalget på fanen Ugeseddel).
Planlagt årsforbrug angives i feltet 'Årsplan', og i felterne 'Ændr. 1, 2 og 3' kan denne
angivelse justeres op eller ned efter årets 1., 2. og 3. kvartal.
Timeforbruget på aktiviteter her på fanen angives typisk i hele og halve timer, hvor
halve timer angives som titals decimaltal (dvs. 0,5). Men tid kan rent faktisk angives
med alle værdier ned til 0,1 time, svarende til 6 min.

De beregnede felter: Nederst på fanen beregnes det samlede antal angivne timer i
de enkelte kolonner.
Sortering: Overskrifterne over de enkelte kolonner fungerer som sorteringsknapper,
der sorterer posterne stigende eller faldende ud fra den pågældende kolonnes indhold.
Tilføj ny, tom projekt-aktivitetspost: En ny tom post kan tilføjes på fanen ved klik
på 'Indsæt' knappen mens fokus er et eller andet sted på fanen. Herved tilføjes
medarbejderens afdelings- og team tilknytning automatisk.
Slet post: En (tom) post der ikke skal bruges, slettes ved klik på 'Slet' knappen når
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fokus er på posten. Er der tomme poster på fanen kan dens data ikke gemmes.
Gem data: Efter endt redigering af data på fanen klikkes på 'Gem' knappen mens
fokus er et sted på fanen.

Fanebladets felter
Afdeling:

Krævet felt. Ved tilføjelse af en post med 'Indsæt' knappen udfyldes
dette felt automatisk med den afdelingstilknytning der er defineret
for medarbejderen i stamdata for Tidsregistrering.
Feltet kan også udfyldes manuelt ved klik på -knappen til venstre
for feltet. Hvis medarbejderen arbejder i flere afdelinger er det
herved muligt at angive en anden afdeling for en aktivitet end den
afdeling som er defineret for medarbejderen i stamdata.

Team:

Krævet felt. Ved tilføjelse af en post med 'Indsæt' knappen udfyldes
dette felt automatisk med den teamtilknytning der er defineret for
medarbejderen i stamdata for Tidsregistrering.
Feltet kan også udfyldes manuelt ved klik på -knappen til venstre
for feltet. Hvis medarbejderen arbejder i flere teams er det herved
muligt at angive et andet team for en aktivitet end det team som er
defineret for medarbejderen i stamdata.

Aktivitet:

Krævet felt. Klik på
-knappen til venstre for feltet og vælg en
aktivitet fra listboksen. Listboksen vil opliste alle aktive aktiviteter fra
stamdata fanen 'Aktiviteter'.
Når en aktivitet er valg vil dens navn vises i feltet 'Aktivitetsnavn', og
dens gruppering med hoved- og undergruppenr. samt plannr. vil
vises i feltet 'Grupper'.

Årsplan:

Krævet felt. I dette felt angives det planlagte årsforbrug af timer for
aktiviteten. Timer kan angives med en decimal.

Ændr. 1, 2 & 3: I disse felter kan der angives en op- eller nedjustering af årets planlagte timeforbrug for aktiviteten henholdsvis efter 1., 2. og 3.
kvartal. Der justeres enten med et positivt eller negativt antal timer.
Tip! Husk at du kan anvende intelligent kodehåndtering i de tre kodefelter 'Afdeling',
'Team' og 'Aktivitet'. Angiv blot starten på en kodes navnebeskrivelse i feltet (- for en
aktivitet kan det f.eks. være tilsyn). Tryk herefter på Tab-tasten på tastaturet. En
listboks kommer nu frem på skærmen, men viser kun de aktiviteter, hvis navn starter
med det indtastede. Er det indtastede entydigt vises listboksen dog ikke, for så vælges
aktiviteten automatisk, og markøren hopper videre til næste felt.

Fanebladet Oversigt
På fanen 'Oversigt' vises din dataindtastning, foretaget på foregående fane, i en mere
overskuelig form, idet aktiviteterne her grupperes efter hoved- og undergruppernr.
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samt plannr. (defineret på Handlingsplan stamdata fanen 'Aktiviteter').
Desuden vises der en selvstændig mørkegrå linie for hver hovedgruppe, samt en
selvstændig lysegrå linie for hver undergruppe. Og på disse gråtonede linier foretages
der en sammenregning af tallene i de enkelte kolonner, henholdsvis for alle hovedgruppens og alle undergruppes aktiviteter.
Aktiviteterne, der oplistes på en hvid baggrund, vises med hovedgruppe-, undergruppe- og plannummer samt kode og navn.
Nederst på fanen foretages en sammenregning af tallene i de enkelte kolonner for alle
oplistede aktiviteter.

Fanebladet Plan
På fanen 'Plan' sammenholdes dit planlagte tidsforbrug på aktiviteter med dit faktiske
årsforbrug, registreret på fanen Ugeseddel, opsummeret efter hvert kvartal.

På denne fane grupperes de enkelte aktiviteter også efter deres hoved- og undergruppernr. samt plannr. Desuden vises en selvstændig linie for hver hoved- og undergruppe, hvorpå der foretages en sammenregning af tallene i de enkelte kolonner,
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henholdsvis for alle hovedgruppens og alle undergruppes aktiviteter.
Hovedgrupper vises således med heltal, undergrupper med 2 dispositionsniveauer
(f.eks. 2.2), og aktiviteterne vises med 3 dispositionsniveauer (f.eks. 2.2.2). Desuden
vises aktiviteternes kode også i en unavngiven kolonne.
Nederst på fanen sammenregnes tallene i de enkelte kolonner for alle oplistede
aktiviteter.
OBS! Vær opmærksom på at fanen vil opliste alle aktiviteter der enten er registreret
på fanen 'Indtastning' eller fanen 'Ugeseddel'. Tomme poster (uden timeregistrering)
fra fanen 'Ugeseddel' vises således også her på fanen (såvel som i rapporterne). I
forbindelse med afslutningen af en uges registreringer anbefales det derfor at slette
alle ubrugte poster på fanen 'Ugeseddel' (som automatisk er tilføjet ugesedlen fra
fanen 'Personlig opsætning').

Fanebladet Budget år
På fanen ’Budget år’ kan det indtastnings- og visningsår der skal være gældende på de
øvrige handlingsplan-faner angives. Ved åbning af modulet vælges indeværende år dog
automatisk.

De budgetår der er valgbare på fanen afhænger af de årsdefinitioner der er foretaget
på stamdata fanen 'Timerater m.m.' i stamdata for Tidsregistrering.
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Rettighedstildeling og modulets stamdata
Dette kapitel indeholder 2 ting. Dels en beskrivelse af den rettighedstildeling der er
nødvendig for at en medarbejder kan bruge tillægsmodulet. Og dels en præsentation af
de stamdata, som tillægsmodulet Handlingsplaner anvender.

Rettighedstildeling til modulet
Tillægsmodulet Handlingsplaner kræver ingen yderligere rettighedstildeling ud over
den, der allerede er tilføjet brugeren/medarbejderen i forbindelse med ibrugtagning af
modulet Tidsregistrering - med andre ord; den pågældende bruger skal enten være
tilmeldt brugergruppen 'tim_user' og evt. gruppen 'SYSMGR' (for skriverettigheder til
alle stamdata tabeller) eller brugergruppen 'WRITEUSER' (for begge rettighedstildelinger). Efter oprettelse af brugeren tildeles brugergruppe rettigheder under
menupunktet 'System Adm./Bruger Adm. og Rettigheder/Vedligehold af grupper'.
Herudover skal medarbejderen være oprettet med data på stamdata fanen 'Medarbejdere' under stamdata for Tidsregistrering. Læs evt. mere om denne bruger/
medarbejder opsætning i manualen for modulet Tidsregistrering.

Rettigheder til at se og rette i andre medarbejderes data
Når der på stamdata fanen 'Medarbejdere' (under menupunktet 'Stamdata > Tidsregistrering) markeres med et hak i feltet 'Sysadm.' for en medarbejder tildeles han/hun
system administrator rettigheder, som i modulet Handlingsplaner betyder at medarbejderen vil få mulighed for at se og rette i andre medarbejderes data.
Når en bruger med system administrator rettigheder åbner modulet Tidsregistrering,
vil det foregå på samme måde som for en almindelig bruger, idet timesedlerne for den
pågældende bruger automatisk hentes ind i modulet. Derfor er Søg og Hent knapperne
deaktiveret i modulet for den almindelige bruger. Men for system administratoren
derimod er Søg-knappen valgbar, idet den er tildelt en speciel funktionalitet:
Når en system administrator klikker
på
Søg-knappen
kommer
der
nemlig en listboks op, hvori han/hun nu kan
vælge en anden medarbejder. Og efter valg i
listboksen skiftes der til visning/redigering af
denne medarbejders data.

Stamdata modulet anvender
Tillægsmodulet Handlingsplaner anvender såvel stamdata defineret for modulet
Tidsregistrering som stamdata defineret for modulet selv. Ved installation af tillægsmodulet tilføjes der en ekstra lodret fane i stamdata vinduet for Tidsregistrering,
hvorunder 3 nye stamdata faner vises.
Stamdata vinduet for Tidsregistrering kaldes med menupunktet 'Stamdata/Tidsregistrering'. Under den øverste lodrette fane i dette vindue finder du faner, hvorpå der
foretages definitioner af afdelinger og tilknyttede teams, medarbejdere, projekttyper,
projekter, aktiviteter, timerater m.m. og rådgivere (leverandører af eksterne ydelser).
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Du kan læse mere om disse stamdata faner i manualen for modulet Tidsregistrering.
Blot vil vi her lige nævne at en oprettet afdeling med koden 0 vil omfatte alle
afdelinger, og at et oprettet team med koden 0 under en afdeling vil omfatte hele
afdelingen.

Kort om redigering af stamdata
Start med at stamdata vinduet for Tidsregistrering via ovennævnte menupunkt.
Vinduet vil herefter åbnes med en visning af fanen 'Afdelinger'. Når du klikker på Hentknappen hentes evt. kodedefinitioner registreret på den fane, du har fokus på:

Så hver gang du går til en ny fane, klikker du på Hent-knappen, så du kan overskue
hvad der allerede er registreret af koder her. Og ved hjælp af knapperne 'Indsæt' og
'Slet' kan du indsætte og slette poster på de enkelte stamdata faner.
OBS! Du sletter en post i stamdata ved først at give den fokus - dvs. klikke i et af
postens felter – og herefter klikke på Slet-knappen. Husk: Når du er færdig på en fane
skal du altid klikke på Gem-knappen for at gemme dine ændringer i databasen.
Du kan læse mere om stamdata og redigering af stamdata i manualen 'Basisprogram,
grundmoduler og grundlæggende principper' (kapitlet 'Tabeller og stamdata') samt i
manualen 'Superbruger Information'.

Stamdata for handlingsplaner
I de følgende afsnit vil vi se nærmere på de stamdata faner, som tilføjes ved
installation af tillægsmodulet Handlingsplaner. Disse faner findes som nævnt under en
ekstra lodret fane i stamdata vinduet for Tidsregistrering.
Under denne lodrette fane finder du 3 nye stamdata faner. De to første anvendes til
definition af hoved- og undergrupper, og den sidste er en ny fane for definition af
aktiviteter, som indeholder væsentligt flere definitionsfelter end den tilsvarende fane til
definition af aktiviteter, som ellers findes for modulet Tidsregistrering (- men som i forbindelse med installationen af tillægsmodulet Handlingsplaner samtidig bliver skjult).

Stamdata fanen Hovedgrupper
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De hovedgrupper, som aktiviteterne skal kunne tilknyttes, oprettes på stamdata fanen
'Hovedgrupper'. Det gøres ved at angive et hovedgruppenr. på maks. 2 cifre samt et
hovedgruppenavn på maks. 40 tegn.

Stamdata fanen Undergrupper
Tilsvarende oprettes de undergrupper, som skal tilknyttes aktiviteterne, på stamdata
fanen 'Undergrupper'. Disse undergrupper knyttes som underordnede data til de
enkelte hovedgrupper, defineret på foregående stamdata fane. Et undergruppenr. og
undergruppenavn kan her ligeledes være på maks. 2 cifre og maks. 40 tegn.

Stamdata fanen Aktiviteter
På stamdata fanen 'Aktiviteter' defineres alle de aktiviteter, som skal være valgbare i
kombination med de forskellige tidsregistreringsprojekter (virksomheder, landbrug
samt projekter, defineret på stamdata fanen ’Projekter’ under Tidsregistrering),
henholdsvis på fanen Ugeseddel og handlingsplan fanen ’Indtastning’. Samtidig
anvendes en del af de definerede aktivitetskoder på denne fane også til specificering af
brugerbetalingspligtige aktiviteter udført af eksterne leverandører, som registreres på
fanen 'Eksterne ydelser' i modulerne Virksomhed og Landbrug.

I stamdata for Tidsregistrering defineres en aktivitet blot med et Id, en betegnelse, et
beskrivelsesfelt, en faktureringstype (der angiver om aktiviteten er fakturérbar eller ej)
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samt en evt. angivelse af et eksternt kontonummer, som vælges via en listboks med
definerede kontonumre (anvendes i forbindelse med den ekstra tilkøbsmulighed for
udtræk af data til overførsel til eksternt faktureringssystem).
På den nye stamdata fane for aktiviteter, som tilføjes med tillægsmodulet Handlingsplaner (se billedet ovenfor), er definitionerne imidlertid udvidet. Her tilknyttes aktiviteterne nu også til en afdeling, et team, en hovedgruppe og en undergruppe, og de
enkelte aktiviteter tildeles et plannummer (- afdeling, team, hovedgruppe og undergruppe vælges via listboks, mens plannummer angives direkte i et felt). Der skabes
således en struktur, hvori aktiviteterne grupperes ligesom i en kontoplan.
Stamdata fanens felter
Id & Navn:

Krævede felter. Angiv et entydigt Id for aktiviteten på maks. 6
tegn. Angiv herefter et navn/en betegnelse for aktiviteten på maks.
40 tegn i det efterfølgende felt.

Afdeling:

Krævet felt. Klik på -knappen til venstre for feltet og vælg via
listboks den afdeling, som skal kunne registrere aktiviteten (- listboksen vil automatisk vise de afdelinger der er oprettet på stamdata
fanen 'Afdelinger'). Aktiviteter der skal være fælles for alle afdelinger
(f.eks. ferie, fravær og lign.), tilknyttes afdeling 0. Herved kan den
enkelte medarbejder - ud over at vælge aktiviteter, der er specifikke
for sin afdeling - også angive tidsforbrug på fælles aktiviteter.

Team:

Klik på -knappen til venstre for feltet og vælg det team i listboksen,
som skal kunne registrere aktiviteten (- listboksen vil kun vise den
valgte afdelings teams). Når en aktivitet skal være fælles for alle i en
afdeling, skal der ikke angives noget team her.

Hovedgruppe:

Krævet felt. Klik på
-knappen til venstre for feltet og vælg
aktivitetens hovedgruppe via listboksen, som vil vise de hovedgrupper, der er oprettet på stamdata fanen 'Hovedgrupper'.

Undergruppe:

Krævet felt. Klik på
-knappen til venstre for feltet og vælg
aktivitetens undergruppe via listboks. OBS! Listboksen vil kun vise
de undergrupper, der er oprettet i tilknytning til den valgte hovedgruppe på stamdata fanen 'Undergrupper'.

Plan nr.:

Krævet felt. Angiv et plan nummer i feltet på maks. 4 cifre. Dette
nr. Bør normalt være entydigt inden for den valgte hoved- og
undergruppe, men dette er dog ikke et program eller databasekrav.
Plan nummeret bestemmer aktivitetens visningsrækkefølge.

Faktureringstype: Krævet felt. I dette felt defineres om aktiviteten skal faktureres
eller ikke. I rullelisten kan der enten vælges en af de 4 lovgivningsbestemte betalingskategorier Godkendelse - aktiviteter på virksomheden, Godkendelse - aktiviteter udenfor virksomheden, Tilsyn m.v.
- aktiviteter på virksomheden og Tilsyn m.v. - aktiviteter udenfor
virksomheden, eller der kan vælges Ingen, som angiver at
aktiviteten ikke skal faktureres.
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Eksternt kontonr.: Klik evt. på -knappen til venstre for feltet og vælg et eksternt
kontonummer i listboksen, som viser en liste over definerede
kontonumre på stamdata fanen Eksterne kontonumre. Eksterne
kontonumre anvendes i forbindelse med den ekstra tilkøbsmulighed
for udtræk af data til overførsel til eksternt faktureringssystem.
Beskrivelse:

I dette felt er der mulighed for at angive en længere beskrivelse af
aktiviteten på op til 255 tegn.

Aktiv:

Ved tilføjelse af en ny aktivitetspost markeres der automatisk i dette
felt. Fjernes markeringen på en post vil posten ikke være valgbar på
fanen 'Ugeseddel'.
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Udskrivning af modulets data
I dette kapitel ser vi på mulighederne for udskrivning af modulets data.

Udskrivning fra datavinduer
Udskrivning vælges ved hjælp af værktøjslinien og det viste ikon, eller med
tastaturgenvejen: Ctrl+p.
Men du kan også udskrive ved hjælp af menupunktet ’FilerPrint…’. Effekten af de tre
kald er imidlertid den samme:
Når du vælger 'Udskriv' - enten fra en af tillægsmodulet Handlingsplaners faner eller
fra en af de andre faner i modulet Tidsregistrering - kommer denne dialogboks op på
skærmen:

Dialogboksen præsenterer dig for forskellige udskrivningsvalg - udskrift af dataindholdet på de forskellige faner, som de to moduler indeholder. Ved valg af en af disse
faner udskrives de aktuelle data på den valgte fane.
Når du vælger udskrivning fra
en stamdata fane udskrives de
viste poster på fanen (uden en
yderligere bekræftelse). Udskrivning af en kodeliste kan
dog også foretages via 'Udskriv' knappen, som findes i
alle listbokse.

Rapportudskrivning
Når du vælger udskrivning i en rapport, vises et vindue
svarende til dette. Generering og udskrivning af modulets
rapporter, beskrives nærmere i næste kapitel.
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Modulets rapporter
Dette kapitel indeholder dels en generel introduktion til anvendelsen af rapporterne, og
dels en detaljeret gennemgang af rapporterne for tillægsmodulet Handlingsplaner.

Generelt om rapporterne
Rapporterne er skabt for at gøre det nemt at
udskrive indholdet af de forskellige tabeller i
databasen, så de fremstår på en overskuelig og
sammenlignelig måde. Hver rapport er således
specialdesignet for at tilgodese disse behov.
Til modulet Handlingsplaner er der pt. designet 2
rapporter, som du kan finde under menuoverskriften ’RapporterHandlingsplan’.

Generering og udskrivning af rapporter
Lidt senere i dette kapitel vil disse rapporter blive gennemgået hver især. Men først vil
vi lige se på nogle fællestræk, der gør sig gældende for disse rapporter.

Kodefelter

Referencefelt

Hent-knap

Rapportvisningsfeltet

Øverst i rapportvinduerne er der et antal
definitionsfelter
for
rapporten,
plus
et
referencefelt,
der
automatisk
udfyldes
med
login
navnet.
Yderst til højre sidder
Hent-knappen.
Når
den aktiveres, hentes
data fra databasen,
hvorefter
rapporten
genereres og vises i
rapportvisnings feltet
nedenunder.

I rapportvisningsfeltet har du mulighed for at zoome ind og ud på
visningen af teksten ved anvendelse af højrekliksmenuen. Ved
hjælp af denne menu kan du også kopiere, sortere og filtrere
visningen eller gemme den som en selvstændig fil. Disse funktioner kan du læse mere om i kapitlet 'Standard faciliteter' i
manualen 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende p…'.
En eventuel sortering eller filtrering af visningen i rapportvisningsfeltet vil også have indflydelse på udskriften. Valg af en anden zoom-indstilling
har det imidlertid ikke.
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Rapporternes definitionsfelter
Før vi går videre til at kikke på de enkelte rapporter, lad os da også lige se lidt
nærmere på rapporternes definitionsfelter.
Definitionsfelternes funktion er at definere en afgrænsning af det der hentes i
databasen. Så udfyldes et felt ikke, betyder det at dette felt ikke virker som filter i
forhold til, hvad der hentes i databasen. Når et felt er krævet at udfylde før rapporten
kan genereres, er feltets navn understreget.
Definitionsfelterne optræder enten selvstændigt eller som feltpar hvormed du sætter et
interval, f.eks. et uge interval eller lignende.
De definitionsfelter, du kan støde på i rapporterne til modulet Handlingsplaner, er dem
du kan se på billedet herunder - de forskellige rapporter har enten alle
definitionsfelterne eller en delmængde heraf:

I feltet 'År' angiver du det år, der skal vises data for i rapporten. Dette felt er typisk
obligatorisk at udfylde.
I feltet umiddelbart herefter skal du vælge opgørelsestidspunkt via rulleliste.
I kodefeltet 'Afdeling' (eller andre lignende kodefelter) vælger du en bestemt kode, der
skal vises data for i rapporten. I nogle rapporter kan du undlade at angive noget i
sådan et felt, hvilket betyder at rapporten vil vise data for alle koder i denne tabel.
Når du har udfyldt felterne, klikker du på Hent-knappen. Rapporten genereres nu. Hvis
der er mange oplysninger, der skal behandles, kan det godt tage lidt tid.

Rapporter for modulet Handlingsplaner
Vi vil nu se nærmere på de rapporter, der er lavet for tillægsmodulet Handlingsplaner.

Rapporten: Årsopgørelse - total
I rapporten 'Årsopgørelse - total' (også kaldt handlingsplan rapporten) sammenholdes
det valgte års planlagte tidsforbrug på aktiviteter (og justeringer heraf) med det
faktiske timeforbrug, registreret af medarbejderne på fanen Ugeseddel, og opgjort
efter hvert kvartal. I sidste kolonne vises årets evaluering på de enkelte aktiviteter.
Rapporten kan enten vise oplysninger for alle afdelingers medarbejdere, for en
bestemt afdelings medarbejdere eller for medarbejdere i et bestemt team i en afdeling.
I rapporten grupperes de enkelte aktiviteter efter deres hoved- og undergruppernr.
samt plannr. Desuden vises der en selvstændig mørkegrå linie for hver hovedgruppe,
samt en selvstændig lysegrå linie for hver undergruppe. Og på disse gråtonede linier
foretages der en sammenregning af tallene i de enkelte kolonner, henholdsvis for alle
hovedgruppens og alle undergruppes aktiviteter.
Aktiviteterne, der oplistes på en hvid baggrund, vises med hovedgruppe-, under-
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gruppe- og plannummer samt kode og navn. Hovedgrupper vises således med heltal,
undergrupper med 2 dispositionsniveauer (f.eks. 2.2), og aktiviteterne vises med 3
dispositionsniveauer (f.eks. 2.2.2).
Nederst i rapporten foretages en sammenregning af tallene i de enkelte kolonner for
alle oplistede aktiviteter.
Angiv år og evt. en afdeling, og igen evt. et team i afdelingen. Klik herefter på Hent
knappen:

For hver hovedgruppe, undergruppe og aktivitet udskrives følgende data:
Årsplan

Årets planlagte medarbejder timeforbrug på aktiviteten/aktiviteterne

Forb. 1

Faktisk medarbejder timeforbrug på aktiviteten/aktiviteterne efter 1. kvartal

Rev. 1

Årets planlagte medarbejder timeforbrug på aktiviteten/aktiviteterne efter 1. justering

Forb. 2

Faktisk medarbejder timeforbrug på aktiviteten/aktiviteterne efter 2. kvartal

Rev. 2

Årets planlagte medarbejder timeforbrug på aktiviteten/aktiviteterne efter 2. justering

Forb. 3

Faktisk medarbejder timeforbrug på aktiviteten/aktiviteterne efter 3. kvartal

Rev. 3

Årets planlagte medarbejder timeforbrug på aktiviteten/aktiviteterne efter 3. justering

Forbrug

Faktisk medarbejder timeforbrug på aktiviteten/aktiviteterne for hele året

Evaluering

Anbefalet op- eller nedjustering af aktivitetens/aktiviteternes planlagte timeforbrug (efter 3.
justering), beregnet på basis af det faktiske timeforbrug for året

OBS! Vær opmærksom på at rapporten vil opliste alle aktiviteter der enten er registreret af medarbejderne på fanen 'Indtastning' eller på fanen 'Ugeseddel'. Tomme poster
(uden timeregistrering) fra fanen 'Ugeseddel' vises således også her i rapporten. I
forbindelse med afslutningen af en uges registreringer anbefales det derfor at slette
alle ubrugte poster på fanen 'Ugeseddel' (som automatisk er tilføjet ugesedlen fra
fanen 'Personlig opsætning').
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Rapporten: Årsopgørelse - medarbejdere
I rapporten 'Årsopgørelse - medarbejdere' er det muligt at se kvartalsopgørelser af
medarbejdernes timeforbrug på aktiviteter, sammenholdt med det valgte års planlagte
timeforbrug på disse aktiviteter eller kvartalsjusteringen heraf. Samtidig viser denne
rapport såvel de enkelte medarbejderes registreringer, såvel som den samlede opgørelse på aktiviteterne. Rapporten kan enten vise data for alle afdelingers medarbejdere, for en bestemt afdelings medarbejdere eller for medarbejdere i et bestemt team i
en afdeling.
Af pladshensyn grupperes aktiviteterne i denne rapport kun efter undergruppe, og
aktiviteter vises kun med plannr. og navn. Som afslutning på hver undergruppe vises
en selvstændig linie, hvorpå tallene for alle undergruppens aktiviteter sammenregnes.
Desuden foretages der nederst i rapporten en sammenregning af tallene i de enkelte
kolonner for alle oplistede aktiviteter.
Angiv år og evt. en afdeling, og igen evt. et team i afdelingen. Klik herefter på Hent
knappen:

Rapporten 'Årsopgørelse - medarbejdere', her blot vist med data for et team i en afdeling (- der i
dette tilfælde kun består af en medarbejder).

Under hver medarbejder og sammenlagt for alle medarbejdere udskrives for hver
aktivitets- og undergruppesumlinie samt på totalsumlinien følgende data:
Årsplan / Rev. 1 / Rev. 2

Årets planlagte timeforbrug på aktiviteten/aktiviteterne, eller justeringen heraf
ved starten af det valgte kvartal.

Forbrug / Forb. 2 / Forb. 3

Faktisk timeforbrug på aktiviteten/aktiviteterne ved afslutningen af det valgte
kvartal.

Revision / Rev. 2 / Rev. 3

Årets

planlagte

timeforbrug

på

aktiviteten/aktiviteterne

efter

justeringen for det valgte kvartal.
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OBS! Vær også her opmærksom på at rapporten vil opliste alle aktiviteter der enten er
registreret af medarbejderne på fanen 'Indtastning' eller på fanen 'Ugeseddel'. Tomme
poster (uden timeregistrering) fra fanen 'Ugeseddel' vil altså også vises i rapporten. Vi
anbefaler derfor at slette alle ubrugte poster på fanen 'Ugeseddel' (som automatisk er
tilføjet ugesedlen fra fanen 'Personlig opsætning') i forbindelse med afslutningen af en
uges registreringer.
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Tastaturgenveje
På disse sider giver vi dig en samlet oversigt over de tastaturgenveje, du kan benytte i
GeoEnviron.

Liste over tastaturgenveje i GeoEnviron
Kommandoknapperne
Hent-knappen
Gem-knappen:
Indsæt-knappen:
Slet-knappen:
Indkreds-knappen:
Søg-knappen:
Hent i søgetilstand
Afbryd søgetilstand

Alt+h
Alt+e
Alt+i
Alt+s
Alt+k
Alt+g
Enter (↵) / Alt+h
Esc

Oversigtsvinduet
Vis oversigtsvinduet (kun i hoveddata vinduet)
I oversigtsvinduet:
En post ned og op
En side (vinduesvisning) ned
En side (vinduesvisning) op
Til første post
Til sidste post
Sortering (¿ el. À) på kolonne 1-5
Til poster der starter med (i aktiv kolonne)
Tilbage til hoveddata vinduet

Piletasterne ↓ & ↑
Page Down
Page Up
Ctrl+Home
Ctrl+End
Skift+F1…ÖF5
Bogstav el. tal
Enter (↵)

I alle modulvinduer
Genindlæs hovedpost fra databasen

Funktionstast F5

Alt+u

Kodefelter og listbokse
Vis listboks for aktivt kodefelt
I listbokse:
En post ned og op
En side (vinduesvisning) ned
En side (vinduesvisning) op
Til første post
Til sidste post
Sortering (¿ el. À) på kolonne 1-5
Til poster der starter med (i aktiv kolonne)
Vælg post

Piletasterne ↓ & ↑
Page Down
Page Up
Ctrl+Home
Ctrl+End
Skift+F1…ÖF5
Bogstav el. tal
Enter (↵)

Rulleliste kodefelter
Når markøren står i feltet:
Næste og Forrige valgmulighed
Vælg og hop til næste felt

Piletasterne ↓ & ↑
Tab-tasten
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Navigering i vinduer
Til næste datafelt
Til forrige datafelt
Vælg nærmeste fanebladsniveau (gentag for niveauskift)
Næste faneblad
Forrige faneblad
Skift til næste åbne vindue

Tab-tasten
Skift+Tab
Ctrl+f
Piletasten →
Piletasten ←
Ctrl+Tab

Menuvalg
Aktiver menuen (- et enkelt tryk på…)
Efterfølgende:
Næste menu eller ind i undermenu
Forrige menu eller ud af undermenu
Ned i menu
Op i menu
Vælg menupunkt
Ud af menu igen (deaktiver)

Piletasten →
Piletasten ←
Piletasten ↓
Piletasten ↑
Enter (↵)
Alt-tasten

Kopiering af tekst eller tal
Når tekst eller tal er markeret:
Kopier
Klip
Sæt ind (hvor markøren står)

Ctrl+c
Ctrl+x
Ctrl+v

GeoView Kortvinduet
Når ’Vælg’ funktionen er valgt:
Indsæt punkt på kortet
Flyt punkt på kortet
Fjern punkt fra kortet
Hop til punktets reg. data i modul

i+museklik
f+museklik
s+museklik
Ctrl+museklik

Diverse
Udskriv (aktivt datavindue m.m.) på printer
Kald kontekst-sensitiv hjælp
Luk aktivt vindue
Afslut programmet

Ctrl+p
Funktionstast F1
Ctrl+F4
Alt+F4
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Alt-tasten



