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mTIME 5.2.4.4648 

Forbedringer  

mTIME understøtter nu flere ansættelser på samme medarbejder.  Hvis I har behov for denne 

funktionalitet, så kontakt os. 

Bemærk: Gælder kun det nye skærmbillede. 

 

mDUTY → Egenskaber 

 

Siden Egenskaber er blevet udvidet. I egenskaber for vagtplan kan man definere længden af 

normtidsperioden en plan skal udregne normtid for, og hvor mange fridage der maksimalt må være pr. 



 

 
 

 

 

 

 

17-01-2019 

TIMEmSYSTEM ApS   ◦   Stationsparken 24   ◦   DK-2600 Glostrup   ◦   T: +45 4375 5560   ◦   www.TIMEmSYSTEM.com 

Side 2 af 3 

normtidsperiode, samt om der skal knyttes en årsagskode til fridagene. Årsagskoden skal bruges til at 

synliggøre, at her er tale om en specifik fraværstype. 

Det er også muligt, at definere varigheden af ”11 timers”-reglen, hvis et andet timetal end 11 ønskes. Hvis 

der ikke skrives i feltet, vil 11 timer blive brugt som standard værdi. 

Ligeledes kan man definere hvor mange timer erstatningsfridage skal udløse. 

Disse indtastningsfelter vil kun vises hvis enten ”11 timers”-regel eller erstatningsfridage er slået til via 

versionsindstillinger. 

Det er nu mulighed for at tildele vagter fra en skabelon til en plan via egenskabsbilledet for planen. 

1. Tryk på Tildel vagter i værktøjslinjen. 

2. Her vælges hvilke måneder, hvori vagter fra skabelonen skal tilføjes til planen. 

3. Når måneder er valgt, klikkes der på Tildel for at udføre tildelingen. 

Der kan kun vælges én skabelon pr. måned, dvs. der kan ikke vælges januar måned på mere end én 

skabelon. 

 

Husk at der ikke er nogen direkte koblinger mellem en skabelon og en plan, hvorfor der heller ikke ligger 

nogen intelligens på, hvilke vagter der i forvejen ligger på planen. Dvs. at hvis man ved an fejl trykker to 

gange på tildel, vil mDUTY blot tildele vagterne dobbelt. 

Hvis vi vælger at bruge denne skabelon i alle planens måneder, og trykker 2 gange på Tildel, vil der ligge 4 

morgenvagter og 2 aftenvagter på alle planens måneder, i stedet for 2 morgenvagter og 1 aftenvagt. Dette 

kan dog rettes ved at man går ind i planen og vælger ’Fjern alle ikke-tildelte vagter’ i værktøjslinjen. 
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Er der årsagskoder som betragtes som overtid, kan disse vælges for hver enkelt vagtplan. 

Vagter med overtid-årsagskode, vil ikke blive beregnet med i planlagt tid, men bliver vist i kolonnen 

Overtid. 

 

Generel information 

Husk at slette dine browserdata (cache) i din browser efter opdatering af mTIME. 


