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Introduktion
Webforum är en Internet-baserad webbarbetsplats som är särskilt utformad för att
hjälpa medlemmar i en grupp, till exempel ett företag, organisation, eller ett projekt,
att samarbeta och/eller att sprida information. Project Management-modulen används
för projektplanering, tidrapportering och uppföljning. Modulen kan också användas
som en grund för kundfakturering och för projektkontor. Övriga delar av Webforums
funktionalitet beskrivs i manualen för Webforum Teamwork/Professional.
Project Management-modulen är utformad för att uppfylla kraven på hantering av
både små och stora projekt samt projektportföljer. Detta innebär att modulen har en
stor uppsättning konfigurerbara delar. De flesta av de konfigurerbara delarna har
standardinställningar som innebär att användare inte behöver ändra dem, men vissa
uppgifter bör vara korrekt konfigurerade för att få ut den fulla potentialen av
systemet. Det rekommenderas därför att åtminstone förvaltaren tar lite tid att läsa den
här manualen noga eller deltar i lärarledd undervisning. Manualen innehåller en
översikt över de olika verktygen och funktionerna från ett användar- och
administratörsperspektiv.
Webbarbetsplatsen görs tillgänglig genom Webforum Europe AB (webforum.com)
som en ASP-tjänst och inkluderar all nödvändig mjukvara och hårdvara, samt
serverutrymme och Internetanslutning. Dessutom tar Webforum ansvar för underhåll,
back-up och andra tjänster. Arbetsytan görs tillgänglig för kunden på licensbasis. De
allmänna villkoren för att använda Webbarbetsplatsen beskrivs i ett s k operatörsavtal
(se webforum.com). Se till att ha läst och förstått villkoren i detta avtal.
Varje Webbarbetsplats har en eller flera administratörer, vilka utses av kunden.
Administratören ansvarar för att göra inställningar på webbarbetsplatsen, för att bjuda
in användare och för att sätta användarbehörigheter. En detaljerad beskrivning av
förvaltningen av webbarbetsplatsen finns i admin/uppsättningsdelen av denna manual
samt i manualen för Webforum Teamwork, som innehåller de delar som är generella
för alla moduler, t ex användarhantering.
Endast administratörer kan ge användare behörighet att komma åt
arbetsplatsen och att använda specifika delar av tjänsten.
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Inloggning
Webbarbetsplatsen kan nås med hjälp av vanliga webbläsare såsom Microsoft
Internet Explorer, Google Chrome och Firefox. För att kunna använda alla
webbarbetsplatsens funktioner optimalt rekommenderas senaste version av Microsoft
Internet Explorer eller Chrome.
Skriv in webbadressen (URL-en) till Webbarbetsplatsen. Du kommer då direkt till
inloggningsfönstret eller till en hemsida. Om du kommer till en hemsida, klicka på
Logga in i menyn för att komma till inloggningssidan.
Ange ditt användarnamn och lösenord. Du kan även välja språk. Slutligen tryck på
OK.

Webforums loginfönster

Flerspråkig webbarbetsplats
Webbarbetsplatsen är tillgänglig på flera språk. Du väljer språk i rullgardinsmenyn
för språk.
Språkinställningarna gäller bara för systeminformation som menyer och
funktioner samt auto-genererade meddelanden. Det gäller inte för innehåll
som användarna själva har skapat.

Webbarbetsplatsens layout
Project Management består av flera flikar; Projekt, Projektkontor, Tidrapport,
Ärenden, Rapporter och Resurser. En användare måste ingå i en grupp som har
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modulrättighet till respektive flik för att se den. Användare och Grupper läggs upp
under Admin-fliken. Se admindelen av Teamworkmanualen för mer information om
användare och grupper generellt.

Menyer och undermenyer konfigureras på gruppnivå. Manualen beskriver
standarduppsättningen.
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Projekt
Projekt är där du lägger upp och administrerar projekt.

Projektlista
När du klickar på projekt i menyraden kommer du till en lista över projekt. Här kan
du välja att söka efter projekt som uppfyller olika sökkriterier, importera projekt,
kopiera projekt, ta bort projekt, exportera projekt och lägga till nya projekt. Projekt
sorteras efter senast öppnat-datum som standard.

Projektlistning
Sökfältet kan användas för fritextsökning. Det täcker de flesta textfält inkluderande
egendefinierade fält.
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Projektväljare
Det är möjligt att snabbt byta till ett annat projekt genom att klicka på den lilla pilen
efter projektnamnet. Då visas en lista med användaren senast besökta projekt. En
meny möjliggör direktnavigering till projektmodulerna.

Projektväljaren

Filter
Filter sparas genom klick på ”Spara Filter”. När filtret sparas är det möjligt att välja
om filtret ska delas med andra användare. Inställningar vad gäller vem som får se
ett viss projekt kommer fortsatt att påverka vilka projekt som visas i listan för en
viss användare.
Det är möjligt för administratörer att skapa förvalda filter i projektlistan.
Ett förvalt filter styr hur listan är konfigurerad och vilken data som visas första
gången en användare går in i listan. Nästa gång användaren återvänder till listan
kommer utseendet vara det samma som när listan lämnades vid föregående tillfälle.
Den förvalda listan finns synlig i listan av filter och kan användas av alla användare
när man så önskar.
Behörighetskrav för att sätta upp förvalda filter
• Modulbehörighet för Projekt = Administratör
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Filterlistan

Spara filter
Filter hanteras genom att klicka på “Hantera filter” i filterpanelen. För varje filter är
det möjligt att ändra kolumner och sorteringsordning.

Hantera filter
Verktygsfält
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Verktygsfältet har följande funktioner:
Nytt projekt
Kopiera
Ta bort
Massuppdatering
Uppdatera skärm
Export
Import
Kolumnval
Sortering
Nytt Projekt – skapar ett nytt projekt.
Kopiera – Kopierar nytt projekt
Ta bort – Tar bort markerade projekt (får inte ha tid rapporterad på sig)
Massuppdatering – Projektattribut kan uppdateras för många projekt samtidigt.
Välj de projekt som ska uppdateras. Klicka på pen-ikonen i verktygsfältet.
Massändringsdialogen öppnas. Gör förändringarna och spara.
Uppdatera – Uppdaterar skärmen.
Export - Exporterar det som just nu syns i urvalet av projekt och kolumner till
excel.
Import - Importerar projekt i MS Project XML-format
Kolumnval – val av vilka kolumner som ska visas i listan.
Sortering – val av sorteringsordning – det är möjligt att sortera både på visade och
ej visade fält.
För att navigera till en viss flik - klicka på innehållsmenyn.

Flikar för projekt
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Observera att det inte går att ta bort projekt som det finns tid rapporterad på. För att
ta bort sådana projekt måste först rapporterad tid tas bort. Använd någon av
funktionerna rapport och analys eller sök tidrapport för att se vilka personer och
dagar tid finns tid rapporterad på. Fakturerad och godkänd tid går inte att ta bort.
Nytt projekt
När du trycker på ”Ny”-knappen,
visas en dialog där du kan välja
mellan att skapa ett nytt tomt projekt eller skapa ett projekt utifrån en projektmall.
När ett nytt projekt skapas från en mall gäller följande:
1. Alla behörigheter för grupper på mappar och dokument i projektmappen
kopieras
2. Behörigheterna som var satta för mallens projektgrupp förs över till det nya
projektets projektgrupp

Kopiera projekt
Markera det projekt som skall kopieras och tryck på ”Kopiera projekt”
Välj sedan vilken typ av information som skall kopieras och tryck OK.

.

Kopiera projekt
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Massuppdatering
Med massuppdateringsfunktionen går det att uppdatera projektparametrar för flera
projekt samtidigt. Välj de projekt som ska uppdateras. Klicka på penn-ikonen i
verktygsfältet. Massuppdateringsdialogen öppnas. Gör förändringarna och spara.

Penn-ikonen i verktygsfältet öppnar massuppdateringsdialogen

Massuppdateringsdialogen
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Exportera projekt
Exporterar de projekt och kolumner som filtrerats fram till excel.

Exportera projekt
Resurserna visas i en separat kolumn precis som andra fält, men det kommer finnas
en rad per resurs för respektive projekt.

Exportfil
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Kolumnval
Genom att klicka på ikonen kolumnval,
, går det att välja vilka projektkolumner
som ska visas. Alla fält som är relaterade till projektet, inklusive flexibla fält, finns
som valbara alternativ.

Kolumnval
Sorteringsordning
Klicka på sorteringssikonen för att välja sorteringsordning. Det går att sortera på
flera fält, även sådana som inte visas på skärmen.

Sorteringsordning
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Start
Projektstartsidan visar den viktigaste informationen om projektet och har en lista
över projektmedlemmarna. ”Konversationer” finns där projektmedlemmarna kan
kommunicera med varandra. Genom att använda @-tecken i inlägg och
kommentarer kan man få systemet att skicka epostnotifieringar till andra
projektmedlemmar och till projektgrupper. På projektstartsidan finns också en lista
över de senaste händelserna för dokument och ärenden på projektet.

Projektdetaljer
Här skriver du in detaljinformation om projektet.
Översta delen av sidan innehåller standardfält och flexibla fält. Standardfälten visas
först och följs direkt av de flexibla fälten
Verktygsfältet
Sparar ändringar i projektet
Skriver ut projektrapporten
Öppnar historikdialogen
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Projektdetaljer – fliken Generellt

Status visar om ett projekt pågår, inte är startat, pausat eller klart.
Valuta är den valuta som används i projektet. En standardvaluta bestäms av
administratören för alla projekt (inställningsmenyn). Om en valuta saknas i listan går
det att lägga till den via inställningsmenyn.
Projektkategori används som ett sätt att möjliggöra uppföljning på en högre nivå än
projekt, till exempel projekt som hanteras av en viss avdelning eller funktion.
Standardkategori sätts av administratören (inställningsmenyn). Det finns två
kategorifält vars namn och värden bestäms av administratören, även det görs via
inställningsmenyn.
Projektledare är den användare i systemet som är projektledare. Projektledare visas
också i projektkontoret som kolumn om man vill.
Historik

Copyright  Webforum Europe AB

18

Webforum Project Management • Manual

Parameterändringar under Projektdetaljer sparas i systemet. Ändringshistoriken visas
under länken Historik på Projektdetaljer. Klick på länken öppnar historikdialogen.

Projekthistoriksdialogen
Flexibla fält visas bara om minst ett flexibelt fält är definierat för projektet. Här visas
kundddefinierade fält som administratören lagt upp för webbarbetsplatsen. Flerradiga
flexibla fält startar alltid på en ny rad och är dynamiska i storlek beroende på
textmängd.
Projektstatus innehåller fält för att ange ett projekts status avseende tid, budget,
funktion och risk. Om dessa anges som publicerade kommer värdena att visas i
projektkontorets lista över projektstatus. Även kommentarerna kommer att synas i
projektkontoret, liksom statusdatum. Det går även att skapa egendefinierade statusfält
som visas på samma sätt. Det görs under systemparametrar.
Påminnelse om statusrapport visar om den funktionen är påslagen för det här
projektet. Övriga inställningar för påminnelse om statusrapport på projektnivå görs i
projektkontoret.
Earned Value
Det går att se Earned Value och motsvarande mätetal för ett projekt under
“Projektstatus”. Klicka på ”beräkna” för att få fram aktuella värden.

Earned Value-fält
Det finns många sätt att räkna fram Earned Value. Alla kräver att man använder
beloppsfält, dvs det måste finnas ett enhetspris för alla enheter som används.
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Följande formler används för att räkna ut Earned Value och liknande mått i
Webforum (texterna är på engelska för att undvika begreppsförvirring).
Name
PV

Description
Planned Value

AC

Actual Cost

EV

Earned Value

BAC

Budget At
Completion

CV

Cost Variance

EV-AC

SV

Schedule Variance

EV-PV

CPI

Cost Performance
Index
Schedule
Performance
Index
Estimate At
Completion

EV/AC

Estimate To
Complete

EAC-AC

SPI

EAC

ETC

VAC

Should be
displayed as
integer.
Variance At
Completion

Formula

EV/PV
AC + (BAC –
EV) / CPI

BAC-EAC

Interpretation
What is the estimated
value of the work planned
to be done?
What is the actual cost
incurred?
What is the estimated
value of the work actually
accomplished?
How much did you
BUDGET for the TOTAL
JOB?
NEGATIVE is over
budget, POSITIVE is
under budget
NEGATIVE is behind
schedule, POSITIVE is
ahead of schedule
I am getting _____ cents
out of every $1.
I am progressing at ___%
of the rate originally
planned.
Actual to date plus
remaining budget modified
by performance. Formula
used when current
variances are typical.
How much more will the
project cost?

PM calculation
Sum of all activity and
resource budgets from
project start until today.
Sum of all time reports
until today.
EV=sum(AC by today /
(AC by today + ETC
(from PM)) *BAC) for
all activities in the plan
Sum of all activity and
resource budgets.

How much over/under
budget will we be at the
end of the project?

If AC = 0 -> CPI = 1
If PV = 0 -> SPI = 1
If AC and ETC(from PM) = 0 -> EV = 0
If AC and ETC(from PM) = 0 -> EAC = 0
If BAC for an activity = 0 -> EAC = AC + ETC (from PM)

Det går att klicka på rubriken Ytterligare projektinformation för att fälla ut den.
Här visas ytterligare projektbeskrivningsfält. Portfölj är ett sätt att ange vilken eller
vilka Portföljer ett projekt hör till. Detta är sökbart i projektkontoret.
Kopplade dokument länkas till dokument i dokumentarkivet, övriga fält är
informationsfält.

Copyright  Webforum Europe AB

20

Webforum Project Management • Manual

Ytterligare projektdetaljer

Konfigurering av projektfält och funktioner
Det är möjligt att konfigurera vilka standardfält och funktioner som ska användas
för projekt.
Inställningarna görs i sektionen Tillgängliga fält och funktioner för projekt i sidan
Systemparametrar.
Konfigureringen görs för hela webbarbetsplatsen.
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Inställning av fält och funktioner i systemparametrar
Fält och funktioner som valts att ej visas döljs på följande platser:
• Projektdetaljen
• Projekthistoriken
• Projektlistans inställning av vilka kolumner som ska visas och sorteras på.
• Projektkontorslistans inställning av vilka kolumner som ska visas och
sorteras på.
• Projektkontorets detaljsida
• Utskrift av projektrapporten
• Analys
Kund: Det måste finnas en defaultkund definierad för att kunna avaktivera
kundfältet.
Startdatum: Om fältet startdatum inte är aktiverat kommer dagens datum att sättas
i databasen vid skapande av ett nytt projekt.
Valuta: Om valuta inte är aktiverat kommer värdet i systemparametrar att användas
vid skapande av ett nytt projekt.
Status: Om fältet status inte är aktiverat kommer det att lämnas tomt i databasen.
Projektledare: Om fältet projektledare inte är aktiverat:
• Kryssrutan Påminnelse om statusrapport aktiverad visas ej.
• Ikonen Statusrapport i projektkontoret visas ej.
• E-postpåminnelser om att statusrapportera skickas inte ut.

Utskrift av Projektdetaljer
Utskrift av projektdetaljer görs genom att klicka på ”Skriv ut” längst ned på sidan.
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Utskrift
Vid utskrift är det valbart att spara den på sin dator eller i dokumentarkivet.

Utskriftsalternativ
Om “Spara till dokumentarkivet” väljs är det därefter möjligt att välja i vilken mapp
dokumentet ska sparas.
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Projektplanering
Projektplaneringsfönstret är en central del av systemet. Det är här du i första hand
planerar projektaktiviteterna i tid.

Projektplaneringsfönstret

Här är det möjligt att lägga till, flytta och ta bort aktiviteter samt sätta status, lägga
till kommentarer och lägga till resurser. Det är också möjligt att ändra
aktivitetsnamn. Alla dessa funktioner utförs antingen genom att göra ändringar
direkt i trädet eller genom att använda verktygen i verktygsfältet.

Verktygsfält (alla val finns inte på alla flikar)

För stora projekt kan det vara tidskrävande att lägga till och flytta aktiviteter i en
projekthierarki. Webforum Project Management har avancerade funktioner som gör
det lättare att utföra dessa åtgärder, se "Klistra in" nedan för mer information.
Funktioner i verktygsfältet:
1. Lägg-till
a) Lägger till en rad ovanför markerad aktivitet
b) Endast en rad kan vara vald/aktiv. Om flera rader valts är
knappen inaktivt.

2.

Kopiera
a) Kopierar rader
b) Enskilda aktiviteter, strukturer eller kombinationer av dessa
kan kopieras.

3.

Klipp ut
a) Klipper ut valda rader
b) Enskilda aktiviteter, strukturer eller kombinationer av dessa
kan skäras ut.
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4.

Klistra in
a) Klistrar in kopierade eller utskurna rader innan markerad rad
b) Rader klipps in enligt följande regler:
a.
Om raden innan den valda rader har en större
indentering än den valda raden läggs den nya raden
till på samma nivå som den valda raden.
b.
Om raden innan har en lägre eller samma
indentering som den valda raden lags den nya raden
till på samma nivå som raden innan.
c.
Om den valda raden är den första aktiviteten klistras
den nya raden in på samma indenteringsnivå som
den valda raden
c) Strukturer klistras in enligt samma logik som ovan, oavsett
varifrån och vilken nivå en struktur kopieras.
• Inklistrade strukturer är intakta.
• Urklippta/kopierade rader/strukturer kan klistras in flera
gånger. Notera att urklippshanteraren bara är aktiv inom
en viss skärmbild och projekt. Det går alltså inte att
kopiera mellan projekt.
5. Spara
6. Skriv ut
7. Radera
a) Raderar valda rader
b) Välj en eller flera rader genom att markera dessa.
c) Om en struktur väljs kommer även understrukturer och
aktiviteter att tas bort. Ett varningsmeddelande visas.
d) Om en aktivitet har information kopplad till sig, t ex
rapporterad tid, är det inte möjligt att ta bort den utan att
först ta bort den rapporterade tiden.
e) Om flera aktiviteter väljs kan ingen av dessa tas bort om
minst en aktivitet har information kopplad till sig. Ett
felmeddelande visas
8. Flytta upp
9. Flytta ned
10. Flytta vänster
11. Flytta höger
12. Expandera
a) Expandera samtliga noder för vald nod.
b) Knappen är bara tillgänglig när en strukturnivå är vald.
Endast en struktur åt gången kan väljas.
13. Expandera allt
Expanderar alla noder
14. Stäng
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Stänger alla noder
15. Expandera till resursnivå. Anger om expanderafunktionen även
ska expandera och visa resurser
16. Milstolpe – Gör om en aktivitet till en milstolpe. Det är då inte
längre möjligt att tilldela resurser. En milstolpe har alltid samma
slutdatum som startdatum.
17. Beslutspunkt – Gör om en aktivitet till en beslutspunkt. Det är då
inte längre möjligt att tilldela resurser. En milstolpe har alltid
samma slutdatum som startdatum.
18. Massuppdatering
Ändrar värden för samtliga valda rader på samma gång
19. Projektmapp – Öppnar mappen för det specifika projektet
20. Baseline – skapa ny baseline
21. Notifieringsmail för aktivitetstilldelning
Öppnar dialogen för att skicka notifieringsmail.

22. Statusrapportering
Öppnar dialogen för att titta på/skicka begäran om statusrapport.

23. Importera projektaktiviteter
Exporterar de just nu visade aktiviteterna till excel

24. Exportera projektaktiviteter
25. Uppdatera GANTT (Endast i planeringsfliken)
Uppdaterar GANTT-schemat med gjorda ändringar i
aktivitetsträdet.
26. Tilldelning av flera resurser på samma gång.
a) Används för att tilldela en eller flera resurser till flera
aktiviteter samtidigt.
b) Flera aktiviteter väljs genom att markera kryssrutan för
respektive rad.
c) Resursallokeringsdialogen visas
d) Resurser som är tilldelade alla valda aktiviteter visas i
högerdelen
e) Resurser som inte är tilldelade alla valda aktiviteter visas i
vänsterdelen
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27. Byt ut resurser
Byta ut en resurs mot en annan
28. Filter – filtrera på olika fält, inklusive resurser
29. Rensa filter – rensar inställda filter
.

30. Gantt - inställningar

Genom att dubbelklicka på en aktivitet görs fältet aktivt och det är möjligt att byta
namn.
Genom att klicka på pennan öppnas ett fönster med detaljerad aktivitetsinformation:

Aktivitetsdetaljer, en aktivitet
Rutan ”Tillgänglig för tidrapportering” avgör om aktiviteten skall visas i
tidrapporter eller inte.
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”Färgstatus” är en färgkodning av aktiviteterna. Det är upp till användaren att
definiera vad resp. färg ska betyda.
Rutan ”Fas” anger om aktiviteten skall visas i Projektkontoret eller inte. Faser har en
symbol för aktivitet, milstolpe och beslutspunkt
.
Om en aktivitet har startats är symbolen fylld till 50%. Avslutade aktiviteter är helt
fyllda. Ej startade aktiviteter har ingen färg. Milstolpar och beslutspunkter är
antingen fyllda (avslutade) eller tomma.
”Stapelfärg GANTT i projektkontor” anger vilken färg stapeln ska ha när den visas
i projektkontoret.
”Leverabel” anger om aktiviteten är ett leveransobjekt eller inte.

Utöver dessa visas också eventuella flexibla fält för aktiviteter.
De övriga raderna beskrivs mer i detalj i beskrivningen för fliken aktivitetsdetaljer
nedan.

Resursallokering
Genom att trycka på någon av ikonerna för resursallokering,
, går det att ange
vilka resurser som ska vara tilldelade en eller flera aktiviteter. En person kan också
sättas som ansvarig. Det är den personen som kommer att få förfrågan om
statusrapportering om den funktionen används.
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Resursallokering

Aktivitetsimport
Genom att klicka på ikonen för aktivitetsimport
går det att importera aktiviteter.
Det är möjligt att importera aktiviter både från MS Project och från Excel (CSVformat).

Beroenden
Genom att klicka på ikonen för beroenden
är det möjligt att ange vilka andra
aktiviteter som en viss aktivitet är beroende av.

Det finns fyra typer av beroenden: AS (Avslut till Start), AA (Avslut till Avslut),
SA (Start till Avslut) och SS (Start till Start).
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AS – Den beroende aktiviteten startar när den länkade aktiviteten slutar
AA – Den beroende aktiviteten slutar när den länkade aktiviteten slutar
SA – Den beroende aktiviteten slutar när den länkade aktiviteten startar
SS – Den beroende aktiviteten startar när den länkade aktiviteten startar
Fördröjningen är det antal dagar som går mellan den länkade aktivitetens
start/avslutsdatum och den beroende aktivitetens start/avslutsdatum. Det går även
att ange fördröjning med negativa tal.

Notifieringsmail
Genom att klicka på ikonen för notifieringsmail,
, är det möjligt att skicka email till alla användare som är tilldelade markerade aktiviteter. Projektet måste ha
”Visa i Min vy” påslagen för att den här knappen ska vara tillgänglig.

Informationsmail om aktivitetstilldelning
Som framgår av bilden ovan så innehåller mailet en länk till “Min vy”. Där kan
användaren se vilka vilka aktiviteter han/hon är tilldelad och en del allmän
information om aktiviteten så länge den inte är avslutad.
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Projekt/Aktiviteter i Min vy
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Statusrapportering
Genom att klicka på ikonen för statusrapportering,
, är det möjligt att begära och
titta på statusrapporter för projektet. Om en statusrapport begärs får den person som
ansvarar för en aktivitet ett e-mail med en länk till statusrapporteringen i Min vy.
Rutan Visa i Min Vy måste vara ikryssad för att statusrapportering ska vara
påslagen. Det görs i projektdetaljsfönstret.
Om ansvariga personer lagts till på olika aktiviteter och du omedelbart vill begära
statusrapport från dessa personer är det viktigt att först trycka spara innan dialogen
för statusrapportering öppnas.
Statusrapportdialogen innehåller tre flikar:
1. Rapporter
2. Begäran
3. Uppsättning
Fliken statusrapport innehåller information om statusrapporter, både inskickade
rapporter och rapporter som ännu inte skickats in. De som inte skickats in är
markerade med en varningstriangel.

Rapportfliken i Statusrapportdialogen.
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Från fliken ”Begäran” kan du begära en omedelbar statusrapport. Begäran skickas
till alla som ansvarar för projektaktiviteter som inte är klara och vars startdatum har
passerats.

Fliken “Begäran” i Statusrapportdialogen.
Under fliken “Uppsättning” anger du i vilka intervall statusrapporter ska skickas.

Fliken “Uppsättning”i Statusrapportdialogen.
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Det email med begäran om statusrapport som aktivitetsansvariga får innehåller en
länk till statusrapporten under Min vy. Statusrapportering i Min Vy ser ut så här:

Statusrapporter i Min vy
Massuppdatering
Massuppdateringsdialogen fungerar som dialogen för aktivitetsdetaljer, men den
ändrar samtliga valda rader på samma gång. Om olika typer av aktiviteter valts, t ex
milstolpar, över- och underaktiviteter, kan en del fält, som inte används för alla
aktivitetstyper, vara utgråade. Skriv t ex in 3 eller -3 i “Flytta startdatum”för att
flytta startdatum för de valda aktiviteterna framåt eller bakåt 3 arbetsdagar. Ev
flexibla fält visas också.

Massuppdatering
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Ersätta resurser
Med funktionen ”Ersätta resurer” är det möjligt att ändra vem som är tilldelad de
valda aktiviteterna. Det är inte möjligt att ersätta en resurs som redan börjat rapportera
tid.

Ersätta resurser
Utskrift
Det är möjligt att välja vilken information som ska med vid utskrift samt vilken typ
av sida en rapport är lämpad för. Det är t ex möjligt att skala en rapport så att den
alltid får plats på en sida.
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Utskriftsalternativ

Filter
Genom att klicka på filterikonen
öppnas filterdialogen. Där går det att välja
att filtrera på olika fält, inklusive resurser. Om ett filter är satt blir filterikonen röd
och bara de aktiviteter som motsvarar filtret samt deras överliggande aktiviteter
visas. Alla summor baseras på de tal som motsvaras av filtreringen. För en baseline
visas fortfarande värden för samtliga resurser eftersom baseline inte sätts på
resursnivå.
Klick på ikonen för att ta bort filter rensar alla filter.
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Aktivitetsfilter – Generellt
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Aktivitetsfilter – Resurser
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Visa budget som
”Visa budget som” gör det möjligt att se budgetvärden som enheter, heltidsresurser
eller procent. Det är användbart t ex när man vet att en person ska jobba heltid fram
till en viss tidpunkt med en aktivitet, men man har inte räknat ut det exakta antalet
timmar. Det är möjligt att skriva in budgetvärden här så länge aktiviteten inte har
några resurser kopplade till sig.

Samma funktion kan användas i resursallokeringsfönstret.

GANTT-schemat
GANTT schemat kan visas i vecko-, månads- och årsvy. Om ni använder
veckonummer så finns det också en möjlighet att välja om veckor ska visas med
datum eller veckonummer.

Gantt inställningar
Det går att visa en baseline i Ganttvyn. Klicka på inställningsikonen
Ganttdiagrammet för att kunna göra det.

ovanför

Under Gantt – inställningar är det möjligt att välja om en baseline ska visas och
även vilken baseline som det är som ska visas.

Inställningar för visning av baseline
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Baseline i Gantt
Kritiska linjen i GANTT
Kritiska linjen definieras som de aktiviteter som påverkar slutdatum för ett projekt.
Den består av alla aktiviteter som har samma slutdatum som den aktivitet har sist
slutdatum i ett projekt samt de tidigare aktiviter som de aktiviteterna är beroende av.
Det är möjligt att visa den kritiska linjen i GANTT-vyn för ett projekt. Även den
här funktionen ligger under GANTT-inställningar, se ovan.

Visa kritiska linjen
Den kritiska linjen visas som aktivteter med rött omkring sig i GANTT-vyn.

Kritiska linjen
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Fliken Aktivitetsdetaljer
Här hanteras aktivitetsdetaljer, t ex under vilken period som en resurs kan rapportera
tid på en aktivitet.

Fliken Aktivitetsdetaljer
Enhet – Det går att välja vilken enhet som en viss aktivitet skall rapporteras i. Även
om det är möjligt att ange olika enheter för olika aktiviteter måste du vara medveten
om att det gör det mer komplicerat att följa upp. Använd i så fall rapport- och
analysfunktionen för den typen av uppföljning eftersom summorna i budget och
kontrollfliken inte blir korrekt uppsummerade.
Aktivitetskategorier kan användas för att följa upp efter en viss standard som är
densamma i många projekt, till exempel tid på planering, bostadsbyggande,
administration eller annan kategori som används i dina projekt. Du kan naturligtvis
välja att inte använda denna funktion. Det finns totalt 3 olika kategorier, varav två
av kategorinamnen kan sättas av systemadministratören. En systemadministratör bör
se till att det finns minst en kategori som heter "standard" eller liknande.
Fakturerbar – anger om aktiviteten är fakturerbar eller inte. Används främst av
konsultföretag.
Aktiv – anger om aktiviteten är aktiv eller inte. Om aktiviteten är aktiv kommer den
att visas på tidrapportfliken.
Genom att klicka på resursikonen är det möjligt att se och ändra på vilka resurser som
har blivit tilldelade en aktivitet.
Tidrapport från och tidrapport till - är användbara när en aktivitet planerats over
en längre tid, men då en viss resurs bara jobbar med aktiviteten under en begränsad
tid och därför inte vill att den skall synas på tidrapporten för hela perioden.
Pris – Det är möjligt att sätta ett pris för en viss resurs på en viss aktivitet. Det är
användbart då en resurs har olika priser beroende på vilken aktivitet som utförs.
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Standardpris hämtas från resuserna/projektet. Genom att trycka på är det möjligt att
ändra pris. Minst en rad måste vara utan slutdatum för pris.

Resursallokering
Resursplaneringsfönstret används för att planera när i tiden olika resurser skall
utföra olika aktiviteter samt för en del funktioner som rör resursbokning på
projektnivå. Resursbokning på projektnivå behandlas i ett separat kapitel under
Resursanvändning eftersom det i huvudsak där man arbetar med resursbokningen.
Det är möjligt att välja hur många perioder som ska visas i resursallokeringen. Det
är också möjligt att visa bokning, budget, utfall, kvarstående tid eller prognosvärden
samt en viss specifik enhet.
Den övre delen visar den tid som respektive resurs skall lägga på respektive
aktivitet. I den undre delen visas en summering av den tid respektive resurs är
inplanerad på. Tid blir rödmarkerad om den överstiger normal arbetstid för
personen. Ingen tid allokeras till dagar som inte är arbetsdagar såvida inte
aktiviteten enbart pågår på sådana dagar. Allokering sker proportionellt, dvs om en
aktivitet pågår 2 dagar, där en dag är en 8-timmars arbetsdag och den andra dagen
är en 4-timmarsdag, så allokeras 12 timmar med 8 resp. 4 timmar per dag. 24
timmar skulle allokeras med 16 resp. 8 timmar.

Fliken Resursallokering
Genom att klicka på ikonen går det att välja vilka resurser som skall visas.
Budgetar kan uppdateras manuellt om du vill ha en annan fördelning än
standardfördelningen. Detta kan göras från vecko- månads och årsvyerna. Den
manuella fördelningen kommer också att påverka fördelningen av kvarstående tid.
Kvarstående tid fördelas så lång som möjligt enligt budgeterade värden. Ev.
ytterligare kvarstående tid läggs på aktivitetens sista arbetsdag. Klicka på
för att
ta bort den manuella fördelningen och allokera budgeten på normalt sätt igen.
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Vyn ser lite annorlunda ut för visningssätt ”Bokning” där endast en rad per resurs
visas:

Resursbokning i resursallokering

Budget och kontroll
Budget och kontrollfliken används för att sätta budget för olika aktiviteter.

Fliken Budget- och kontroll
Sidan ger en överblicksbild över projektstatus. Det är möjligt att välja att visa t ex
aktiviteter
som har en viss enhet eller att visa belopp eller kostnader genom att välja i listorna.
Det går att sätta och administrera baselines för projektet genom att klicka på
baselineikonen
. Genom att välja baseline i listan är det möjligt att välja vilken
baseline som den nuvarande budgeten och prognosen. Det går att sätta valfritt antal
baselines för ett projekt, men endast en baseline kan visas i Rapporter & Analys.

Baselineadministration
Budget- och kontrollfliken har också ett antal mätetal:
% Klart:

Den manuellt satta siffran på % färdigställt
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% Nedlagt: Rapporterade enheter / (rapporterade enheter + kvarstående
enheter)*100
Prognos är summan av rapporterad tid och tid kvar. Samtliga fält summeras uppåt i
hierarkin.
Baselineavvikelse: Prognos-Baseline
Budgetavvikelse: Prognos-Budget
När du skriver in en budgetsiffra så kommer den att kopieras över till kvar-fältet
såvida inte någon har börjat rapportera tid på aktiviteten i fråga.
Du måste välja samma enhet för alla aktiviteter om du vill att summeringarna
skall vara relevanta för ditt projekt. Har du olika enheter inom samma projekt
bör du använda ”Rapport och analys”-menyn för uppföljning.

Dokumentflik
Projektmappen visas under projektfliken “Dokument”. Dokumentarkivet under
projekt är en begränsad version av dokumentarkivet på webbarbetsplatsnivån (i
huvudmenyn). Projektmapparna visas även på webbarbetsplatsnivån och samma
behörigheter gäller för åtkomst till dokumenten i projektmapparna.

Ärendeflik
Läs mer om ärenden under den separata rubriken ”Ärenden”. Ärenden i den här
fliken har projekt förvalt.

Grafflik
Fliken grafer fungerar som grafer under Rapporter, med den skillnaden att projekt
är förvalt. Läs mer om grafer under ”Rapporter”.

Övriga kostnader
Många projekt har betydande delar av sina projektkostnader i form av leveranser
från underleverantörer. Dessa leveranser kan vara både tid, material,
fastpriskomponenter och andra kostnader.
Funktionen Övriga kostnader stödjer budget och uppföljning av leverantörsfakturor
och inkluderar även ett enkelt sätt att mata in leverantörsfakturor i systemet.
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Resurser för övriga kostnader sätts upp som Allmänna resurser under Admin –
Resurser – Allmänna reurser.

Resurser för övriga kostnader
Dessa resurser knyts till projektet på samma sätt som andra resurstyper, från
projektets Adminflik.
Kryssrutorna Inkludera i belopp och Inkludera i kostnad styr om relaterade budget
och fakturaposterna ska visas Belopps- resp Kostnadsvyerna i fliken Budget och
kontroll.

Resurser för övriga kostnader på projekt
Resurser för övriga kostnader kan användas som andra resurstyper i projektplanen
och på ärenden. De kan ha Budget, Förbrukat, Kvar och Prognos. Värden för
Överiga kostnader-resurser läggs till och uppdateras på Budget och kontroll-fliken.
Välj Belopp eller Kostnad i Visa som-listan.
Övriga kostnader-resurser kan också användas i Ärenden.

Arbeta med övriga kostnader
Fliken Övriga kostnader på projekten har funktionalitet för att arbeta med övriga
kostnader. Det är här de läggs till, raderas och uppdateras. Det går att exportera dem
till Excel.
För att arbeta med övriga kostnader måste man sätta upp minst en allmän resurs av
typen övrig kostnad på webbarbetsplatsen. Denna resurs måste också tilldelas minst
en aktivitet på projektet, eller ett ärende på projektet.
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Fliken Övriga kostnader
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Slå på övriga kostnader för webbarbetsplatsen och projekten
Funktionen Övriga kostnader slås på under Admin – Systemparametrar.
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När funktionen övriga kostnader slagits på för webbarbetsplatsen kan den slås på
för varje enskilt projekt.

Behörigheten till funktionen styrs som för övriga projektflikar.
Analysera övriga kostnader
Övriga kostnader kan analyseras i Rapportfliken

Rapportmodulen
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Projektadministration
Projektfliken Admin har sidor för att arbeta med projektmedlemmar,
projektgrupper, resurser, projektinställningar och behörigheter.
Projektmedlemmar och resurser
Projektmedlemmar är användare som kopplats till projektet.
Allmänna resurser sätts upp på webbarbetsplatsen och kan sedan användas på
valfritt projekt.
Projektresurser sätts upp på projektet och kan bara användas där.
Allmänna resurser – Övriga kostnader sätts upp på webbarbetsplatsen. Läs mer i
avsnittet om övriga kostnader i denna manual.
Både användare och resurser behöver kopplas till projektet för att sedan kunna
kopplas till projektaktiviteter.
Ett pris och en kostnad kan anges för en resurs. Det är också möjligt att ange om en
resurs är fakturerbar eller ej för ett specifikt projekt. Bokningsstatus visar om en
person är preliminärbokad eller definitivbokad till ett visst projekt. Se även stycket
om resursanvändning för mer information.

Projektgrupper
Det går att sätta upp grupper på projekt. Dessa projektgrupper fungerar som grupper
definierade på webbarbetsplatsen.
Projektgrupper kan användas bland annat för följande:
1. I behörighetsinställningar för ett projekt (fliken Behörigheter)
2. I behörighetsinställningar för dokument och mappar i ett projekt
3. Som epostmottagare när användaren är i ett projekt (endast det projektets
grupper kan väljas)
Med några få undantag kan projektgrupper bara användas i det projekt där de satts
upp.
Projektadministratörer (användare med Full behörighet till projektet) kan
skapa/uppdatera/radera projektgrupper. Användare med behörigheten Ändra för
Resurser kan lägga till/ta bort användare till/från projektet, men inte koppla
användare till projektgrupper.
När en mapp eller ett dokument flyttas från ett projekt till ett annat, eller till
toppnivån (utanför projekten), följer behörigheter för projektgrupper inte med.
Detta omfattar även mappar och dokument i mappar som flyttas.
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När projekt kopieras följer projektgrupperna alltid med. Om resurser kopieras för
projektet kopieras även kopplingar mellan projektgrupper och användare. Detta
innebär att en användare som var med i en projektgrupp i det kopierade projektet
även kommer att vara med i den gruppen i det nya projektet.
Projektgrupper (förutom gruppen ”projektmedlemmar”) är synliga för alla
medlemmar i projektet, men inte för någon annan (förutom administratörer).
Användare i projektgrupper kan alltså inte gömmas för andra användare i projektet.
Namnen på projektgrupper är unika inom projektet, men det kan finnas grupper
med samma namn i andra projekt eller på webbarbetsplatsnivån.
Projektgrupper hanteras på projektets Admin-flik. Fliken har en listsida och en
detaljsida för projektgrupper som fungerar som motsvarande sidor på
webbarbetsplatsnivån. Användare behöver Full behörighet på projektet för att se
dessa sidor.
Alla projekt har en grupp som heter Projektadministratörer. Användare som kopplas
till denna grupp har alltid Full behörighet på projektet.
Inställningar

Standardpriset som sätts på ett projekt är standard för den enhet som används för att
rapportera, dvs normalt timmar. Ett standardpris är satt för varje projekt. Detta pris
kommer också att bli standard för resurser som tilldelas projektet. Priset kan
naturligtvis användas antingen som det pris en kund betalar eller som ett internt pris
för resurser som används. Även fältet standardkostnad används på samma sätt som
standardpris.
Förloppsindikator baserad på anger vilken information som ska ligga till grund för
att visa färdigställandegrad i GANTT-schemat under planering. Den kan vara
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avslagen, baserad på manuell färdigställandegrad och på kalkylerade värden, dvs
nedlagt som andel av estimat.
Stapelfärg Gantt i projektkontoret bestämmer vilken färg projektet ska ha i
projektkontoret.
Visa i projektkontoret-rutan anger om detta projekt visas i projektkontorsfliken eller
inte.
Använd Projektmapp – om rutan kryssas i så skapas en mapp som är kopplad till
projektet. Mappen får samma namn som projektet..
En mapp som skapats till ett projekt kan inte flyttas eller tas bort så länge den är
kopplad till projektet. Om “Använd projektmapp” avmarkeras så tas mappens
koppling till projektet bort och mappen fungerar som en vanlig mapp.
Visa i Start och Min vy-rutan anger om projektet visas i Min vy eller inte. Den måste
vara påslagen för att funktionerna för notifieringsmail vid tilldelning av aktivitet samt
statusrapport ska vara tillgängliga
Projektmall – projektmallar visas inte i projektkontoret och i Rapporter
Fakturerbar-rutan anger om projektet kan faktureras eller inte.
Aktiverad-rutan anger om projektet är aktivt eller inte. Om ett projekt är inaktivt är
det inte möjligt att rapportera tid på projektet och det kommer normalt inte att dyka
upp i projektlistan.
Övriga kostnader slår på / stänger av fliken Övriga kostnader för projektet.
Planering slår på / stänger av fliken Planering för projektet.
Behörigheter
På behörighetssidan är det möjligt att sätta behörigheter på individuella projekt. Det
görs genom att välja grupper och därefter välja vilken behörighet de skall ha för just
det här projektet.
Som administratör kan man tilldela behörighet till användare eller grupper för de
enskilda flikarna i projektet. Inställningarna görs på projektnivå.
Det finns tre behörighetsnivåer för flikarna
• Ingen åtkomst
• Läs
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• Ändra
Fliken Dokument har endast behörighetsnivåerna Ingen åtkomst och Åtkomst.
Fliken Rapporter har enbart behörighetsnivåerna Ingen åtkomst och Läs.
Behörighetsinställningen Fullständig ger högsta behörighet för respektive flik och
ger också tillgång till fliken Behörigheter.
Behörigheten för gruppen Alla användare kan ställas in helt fritt, men kan inte tas
bort från tabellen.
Gruppen Projektmedlemmar innehåller alla aktiva användare i projektet. Projektets
användare administreras på sidan Projektmedlemmar.
Grupper som har tillgång till projektet via modulbehörigheter visas gråa i listan. De
kan bara tas bort genom att ändra gruppens modulbehörighet under Admin Grupper - Modulbehörigheter.
Om en användare eller grupp har behörigheten "Läs" eller högre på Projektdetaljer
visas projektet i projektkontoret samt i Resurser och Rapporter. Projektet visas i
projektlistan under Projektfliken och på startsidan om användaren har behörighet till
någon av projektets flikar.

Behörighetsfliken
Vissa administratörsbehörigheter definerade som modulbehörigheter på gruppnivå
ger behörighet till alla projekt på webbarbetsplatsen.
Modulbehörigheten Projekt = Administratör
ger behörigheten Fullständig för alla projekt
på webbarbetsplatsen.

Modulbehörigheten Ärenden =
Administratör ger behörigheten Ändra för
alla projekt på webbarbetsplatsen.
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Behörighet från gruppens modulbehörighet
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Projektkontor
Projektkontorsfliken ger en överblick över alla projekt i en och samma bild. Här
visas allmän information om projekten och projektstatus, samt hur de ligger i tid.
Det är möjligt att i projektkontoret visa information från kopplade
webbarbetsplatser, kontakta Webforum för mer information.
Den senast använda vyn kommer att öppnas nästa gång du kommer tillbaka till den
här vyn.
Om ett projekt har underprojekt visas dessa som underprojekt. Även projektfaser
visas. En projektfas är en projektaktivitet som markerats som fas. Klicka på
ikonerna för att expandera eller stänga projekt/faser i översikten.
Det går att välja vilken färg en fas ska ha i projektkontoret, det görs under
aktivitetsdetaljer på planeringsfliken. Genom att dra musen över statusfälten visas
eventuella statuskommentarer. Genom att dra i rullgardinerna går det att välja hur
många kolumner samt hur lång tidsperiod som skall visas i översikten. Klick på
”Veckonr” visar veckonummer om veckonummer används på den här
webbarbetsplatsen.

Projektkontoret

Copyright  Webforum Europe AB

54

Webforum Project Management • Manual

Genom att klicka på innehållsmenyn för ett projekt öppnas vald flik för det
projektet.

Innehållsmeny för projekt

Filter
Det går att filtrera vilka projekt som visas genom vänsterpanelens
filtreringsfunktion.
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Projektkontorsfiltrering
Spara filter genom att klicka på ”Spara filter”. Det går också att välja om andra ska
kunna använda filtren. Behörigheter på projektnivå begränsar vilka projekt som ska
visas för en viss användare.

Spara filter
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Sparade filter hanteras genom att klicka på “Hantera filter” i filterpanelen. För varje
filter är det möjligt att ändra kolumnval och sorteringsordning.

Hantera filter

Verktygsfält
Verktygsraden innehåller knappar för att expandera och fälla ihop trädstrukturen för
projekt samt knappar för export, utskrift, statusrapport, kolumnval och
sorteringsordning.

Export
Det är möjligt att exportera de fält som visas i projektkontoret genom att klicka på
excelikonen.
Alla fält förutom “Status fas” och “GANTT” kommer att exporteras.
Excel visar hierarkiska nivåer, men hur det visas påverkas av excelinställningarna.
Det kan göra att + och – för att expandera/slå ihop faser kan sitta på olika platser.

Hierarkier i excel.
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Om du vill ha plustecknet för att expandera på samma rad som projektnamnet, välj
då att klicka bort “Sammanfattning under poster” i dispositionsmenyn under fliken
“Data”. Exakt var den ligger beror på vilken version av excel som körs.
Utskrift
Vid utskrift,
, går det att välja bland flera olika alternativ, dels vilka kolumner
och tidsperioder som ska komma med, dels utskriftsformat.

Utskrift
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Statusrapport
Klick på trafikljuset
öppnar fönstret för att kontrollera statusrapportering. Det
går att aktivera funktionen samt att välja om alla projektledare ska få en påminnelse
eller bara projektledare för utvalda projekt. Om “Alla” väljs går det inte att på
projektnivå ange om statusrapportering ska vara påslaget eller inte. Om “Valda
projekt” väljs så är det möjligt att välja detta på projektnivå. Ett projekt med den här
funktionen påslagen kommer att ha en trafikljussymbol på dess rad i listan.
Symbolen visas längst till höger, precis innan Ganttstapeln om ”Valda projekt” är
valt.

Uppsättning av statusrapportering
Projektledare får ett e-mail där de uppmanas att uppdatera status. Mailet innehåller
även en länk till projektdetaljsidan för det/de projekt som personen är projektledare
för.

Copyright  Webforum Europe AB

59

Webforum Project Management • Manual

Kolumnval
Genom att klicka på ikonen kolumnval,
, går det att välja vilka projektkolumner
som ska visas. Alla fält som är relaterade till projektet, inklusive flexibla fält, finns
som valbara alternativ.

Kolumnval
Sorteringsordning
Klicka på sorteringssikonen för att välja sorteringsordning. Det går att sortera på
flera fält, även sådana som inte visas på skärmen.

Sorteringsordning
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Inställningar
Det går att visa fasfärger, milstolpar och beslutspunkter på projektraden. Det väljs
under inställningar

.

Inställningar

Den senaste baselinen visas då som ett rött streck ovanför respektive fas.

Grafer
Projektkontoret kan visas i tabellform eller som grafer. Graferna kan visas som
summeringsgrafer eller bubbelgrafer.
Visningssätt
Summeringsgrafer
Man kan som användare själv välja vilka parametrar som grafen ska baseras på. Om
man vill går det att välja ytterligare en grupperingsparameter. Det finns ett antal
olika sätt som grafen kan visas på t ex kolumner, liggande staplar, paj, ring.
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Summeringsgraf
Bubbelgrafer
Man kan själv som användare välja vilka parametrar som grafen ska baseras på.
Värdena för x-axel och y-axel är obligatoriska. Det är möjligt att välja parameter
som styr storleken på bubblorna. Man kan också göra gruppering på ytterligare en
parameter. Den sätter då färgen på bubblorna.

Bubbelgraf

Projektöversikt
Klicka på ett projektnamn för att få upp detaljvyn för ett projekt i översiktsläge.
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Projektöversikt
Härifrån är det även möjligt att skriva ut översiktsbilden.
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Tidrapportering
Här rapporterar projektmedlemmar och/eller personal arbetad tid samt, vid behov,
kvarvarande tid. Det går även att rapportera t ex utlägg och andra kostander som inte
är timbundna om sådana aktiviter lagts till i en projektplan eller som ärende. Vilka
flikar en användare ser beror på vilka gruppbehörigheter användaren har.

Tidrapporteringflikar
Tidrapporteringsfliken består av följande flikar:
• Månadsvy
• Veckovy
• Dagsvy
• Admin
• Sök tidrapport
• Fakturering
• Fakturor

Månadsvy
Månadsvyn är en översiktsvy där en person kan se hur mycket tid som han/hon har
rapporterat per månad. Kryssrutan ”Göm tomma rader” kan användas för att antingen
se alla aktiviteter eller bara de med tid rapporterad.

Månadsvy

Veckovy
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Tidrapport veckovy
Veckovyn öppnas som standard eftersom det är den mest använda vyn för de flesta
organisationer. Veckovyn gör det möjligt att snabbt rapportera tid på olika aktiviteter.
Det finns också en funktion för att rapportera kvarstående tid, ”Kvar”. Kvar används
för att uppskatta hur lång tid det är kvar på en viss aktivitet innan den är slutförd. Det
finns bara en ruta för en viss aktivitet, så fältet Kvar påverkas inte av ett veckobyte.
När tid för en dag eller en vecka har rapporterats, är det möjligt att använda kryssrutan
”Rapport klar” för att ge administratören en signal om att ingen mer tid kommer att
redovisas på denna dag/vecka. Summafälten blir då gula. Detta är användbart när till
exempel en projektledare vill vara säker på att en månad har rapporterats klar innan
han/hon gör en summering, eller när ett konsultföretag förbereder fakturor för en viss
period. Om funktionen tidrapportgodkännande används så är godkända fält
grönmarkerade.

När väl kryssrutan för “Rapport klar” är ifylld krävs administratörsrättigheter
för att göra ändringar.

Det är möjligt att fälla ut/in aktiviteter i trädet genom att klicka på plus/minus tecknet
till vänster om en aktivitet. Detta är användbart när du har ett stort antal aktiviteter
som du spenderar tid på.
Fälten för interna och externa kommentarer är kopplade till den aktiva cellen
tidrapportsfönstret. Genom att skriva in kommentarer i dessa områden kopplas de
automatiskt till den aktiva cellen. Du kan kontrollera detta genom att skriva in en
extern eller intern kommentar och sedan byta till dagsvy och välja samma dag som i
veckovyn, du ser då alla kommentarer samtidigt.
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Dagsvy
Dagsvyn används när du ofta vill lägga till kommentarer till rapporterad tid, till
exempel för att ge en kund/beställare, mer information om den tid som lagts på
projektet.

Tidrapport dagvy

Man kan alltid se och uppdatera sin egen tidrapport under förutsättning att den inte
är klarmarkerad. För att se och uppdatera andra tidrapporter krävs det att man
behörighet att se andra tidrapporter samt att man har behörighet att minst uppdatera
det projekt som en viss tidrapportrad tillhör. Se även avsnittet om
behörighetsspecifikation.
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Admin
Under adminfliken kan projektledare och administratörer se och arbeta med
tidrapporter. Vad en viss person får göra är beroende av vilka behörigheter han/hon
har på person- och projektnivå.

Tidrapportadmin
Tidrapporter visas per resurs. Det går att använda sökfunktioner för att begränsa
antalet personer som visas. Man ser bara de rapporter man har rätt att se.
Administratörer, dvs personer som tillhör en grupp som har
administratörsrättigheter till tidrapportmodulen, kan se och ändra alla rapporter.
Om en tidrapport inte är markerad som klar eller godkänd så är cellen på
resursraden grå för den dagen. Om den är klarmarkerad är den gul och om den är
godkänd är den grön. Om en person har rapporterat mindre tid än sin tillgängliga tid
enligt resurskalendern är summan för rapporterad tid röd.
En person med access till adminfliken och med minst uppdaterarättighet på ett
projekt kan ändra rapporterad tid och tid kvar för det projektet.
En person med rätt att godkänna kan godkänna tidrapporter. En person kan vara
godkännare för en eller flera grupper. Det sätts under projektparametrar på den
personen i användaradministrationen. Under systeminställningar anges om
godkännare har rätt att uppdatera tidrapporter samt om godkännandefunktionen ska
användas eller inte.
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Notera att den här funktionen fungerar bäst om all tid som en person rapporterar har
samma enhet (normalt timmar). Om tid rapporteras i olika enheter är det möjligt att
använda filtret för enheter i menyn. Rödmarkering på rapporterad tid visas om det
antal enheter som just nu visas på skärmen understiger antalet enheter som är
angivna i resurskalendern på en viss dag för en viss resurs.

Sök tidrapport
Sökmenyn används för att söka på en kombination av flera olika parametrerar, t ex
projekt, kund, person.

Sök tidrapport
Sökresultatet kan användas för detaljerad uppföljning och för att skapa olika
sammanfattande rapporter, t ex genom export till Excel eller liknande
beräkningsprogram. För uppföljning och analys är det oftast bättre att använda
Rapport och Analys-funktionen.
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Fakturor
Denna meny används för att hantera fakturor. Fakturor som uppfyller sökvillkoren
kommer att visas i listrutan. Som standard visas endast preliminära fakturor.

Fakturor
Den enkla sökfunktionen gör en fritextsökning på fakturanummer, kundens namn och
projektets namn. Genom att trycka på "Avancerad"-knappen kommer du att kunna
använda mer detaljerade sökkriterier när du söker efter fakturor. Genom att trycka på
"Enkel" efter att ha tryckt "Avancerad" får du fram den enkla sökfunktionen igen.

Sök fakturor

Fakturor som skapas i Webforum Project Management skall användas som
specifikationer till fakturor som skapats i redovisningssystemet. De innehåller t
ex inte företagsspecifik information eller momskoder.

Från listan är det möjligt att titta på, godkänna och makulera fakturor.

Titta på och godkänna fakturor
Genom att välja “Se faktura” kan du titta på en faktura och därefter skriva ut den.
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Titta på fakturor
Genom att välja “Godkänn”, byter fakturan status till Godkänd. Genom att välja
”Makulera” så makuleras den preliminära fakturan. Det går inte att makulera
godkända fakturor.
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Skapa fakturor
Den här funktionen används för att skapa fakturor. Använd sökfunktionen för att hitta
tidrapporter som uppfyller sökkriterierna.

Skapa fakturor
Välj de projekt i listan som du vill skapa fakturor för. Notera att faktura skapas endast
för dagar där användaren har markerat “Rapport klar” om den funktionen används.
När du trycker på "kör faktura"-knappen, kommer de fakturor som skapas att vara
preliminära om du har valt att använda preliminära fakturor när du gjorde
systeminställningar. Genom att använda preliminär faktura kan du kontrollera dem
innan godkännande

Observera att fakturering alltid utförs på projektnivå. Godkända fakturor kan
inte tas bort, vilket innebär att ingen mer tid kan rapporteras på motsvarande
kombination av person, aktivitet och datum.
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Ärenden
Ett ärende är normalt något som är större än en arbetsuppgift. Ärenden skulle kunna
hanteras som aktiviteter i en projektplan, men ärendefliken är bättre om man har
många ärenden, om ärenden ska hanteras i en platt struktur, om det är viktigt att
följa vem som ändrat vad på ett ärende och för att följa vem som skrivit vilka
kommentarer och när.
Man kan välja om ärenden ska vara knutna till projekt. Finns det inga projekt
definierade på webbarbetsplatsen visas inte projektfälten i ärendemodulen.
I de fall verksamheten har olika typer av ärenden och där de olika typerna av
ärenden kräver olika strukturer av fält för att administreras effektivt kan ärendetyper
definieras. Till respektive ärendetyp knyts ett urval flexibla fält som definierats på
webbarbetsplatsen. Normalt sett kommer en fördefinierad ärendetyp med systemet
när det är nytt. Alla flexibla fält som skapas knyts då automatiskt till denna
ärendetyp. Om enbart en ärendetyp är definierad på webbarbetsplatsen visas inte
fältet för ärendetyp i ärendelistan eller på respektive ärende.
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Ärendelista
Huvudsidan för ärenden är ärendelistan. Här är det möjligt att söka efter och sortera
ärenden. Precis som för andra projektflikar krävs det läsbehörighet för att se
ärenden och uppdaterabehörighet för att skapa eller ändra ärenden.

Ärendelista
Längst ned till höger visas e-postadress för att skicka nya ärenden till projektet.
Ev. bilagor i e-postmeddelandet kommer in som bilagor till ärendet.
Toppmodulen visar information för många projekt samtidigt och har en egen epostadress om den slagits på under ”Systemparametrar” i admin.
Filter
Använd filterpanelen för att söka fram specifika ärenden och för att spara filter.
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Filter
Filterfunktionen fungerar ungefär som avancerad sökning i dokumentarkivet, d v s
att det är möjligt att söka på ärendeattribut och att spara filter som privata eller
allmänna. Ett allmänt filter är tillgängligt för alla användare med minst läsrättighet
till den här fliken.
Det är möjligt för administratörer att skapa förvalda filter i ärendelistan.
Ett förvalt filter styr hur listan är konfigurerad och vilken data som visas första
gången en användare går in i listan. Nästa gång användaren återvänder till listan
kommer utseendet vara det samma som när listan lämnades vid föregående tillfälle.
Den förvalda listan finns synlig i listan av filter och kan användas av alla användare
när man så önskar.
Det finns möjlighet att definiera förinställda filter för ärendefliken på toppnivå och
för ärendelistorna för respektive projekt. Max ett förinställt filter kan defineras för
respektive plats.
Behörighetskrav för att sätta upp förvalda filter
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•
•

Ärendefliken på toppnivån: Ärenden = Administratör
Projektnivå: Behörighet = Fullständig

Filtervalslistan
Det är möjligt att fritextsöka på ärenden. Sökningen görs huvudsakligen mot
textfält, t ex rubrik, beskrivning, kommentarer, kategorier, egendefinierade textfält
och egendefinierade listfält.
”Sök” fältet i filterlistan används för fritextsökning.
Följande fält ingår i sökningen:
• Ärendenummer (endast direkt match visas. Om sökningen görs på värdet
”15” kommer ärende #15 att visas, men inte ärende #150 eller #115)
• Rubrik
• Beskrivning
• Aktivitetskategori
• Aktivitetskategori 1
• Aktivitetskagegori 2
• Kommentarer
• Flexibla fält av typ text och Lista (ett val). Det gäller för flexibla fält både av
typen ”Aktivitet och ärende” och ”Ärendetypsspecifika”.
När ett filter sparas så sparas även kolumnval och sorteringsordning.

Spara filter
Klicka på “Hantera filter”för att ändra namn, kolumner eller sorteringsordning för
ett filter.

Copyright  Webforum Europe AB

75

Webforum Project Management • Manual

Hantera filter
Klicka på en rubrik för att sortera listan på det begreppet.
Ärendelistan - menyrad

Det finns ett flertal menyval för att hantera ärenden:

Ikon

Beskrivning
Lägg till ärende
Massuppdatera
Ta bort ärenden
Tilldela valt ärende
Stäng ärenden
Återöppna ärenden
Exportera till excel
Skicka ärenden via e-post
Uppdatera fönstret
Kolumnval
Logg
E-postnotifiering vid nytt ärende
Visningssätt lista
Visningssätt graf
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Gå till
ärende

Öppnar ett ärende med ett visst ärendenummer direkt

Ett flertal av valen finns även på innehållsmenyn för ett ärende:

Innehållsmenyn
Klicka på ”Nr” i listan eller välj ”Ärendedetaljer” i innehållsmenyn för att öppna
detaljfönstret för ett ärende (se även beskrivning längre ned i texten).
Klicka på lägg till

i menyn för att lägga till ett nytt ärende.
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Bevakning
Det är möjligt att bevaka ärenden. Det görs genom att välja ”Bevaka” i
innehållsmenyn.

Ärenden - menyval
Ärenden som bevakas är markerade med röd flagga på motsvarande rad.

Bevakning
Kommentarer i ärende listan
Det är möjligt att visa kommentarer i ärendelistan.
Man väljer kolumnen Kommentar med kolumnväljaren
på samma sätt som
övriga fält man vill ha med i listan. I kolumnen visas en kommentarsikon samt
antalet kommentarer på respektive ärende. Vid klick på ikonen öppnas dialogrutan
för ärendekommentarer.
Vid export av ärendelistan tas kommentarerna med i exporten.

Kommentarer i ärendelistan
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Dialogen för ärendekommentarer
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Massuppdatering
Det går att massuppdatera ärenden. Det görs genom att klicka på pennikonen
i
menyn efter att först ha valt de ärenden som ska uppdateras. Det öppnar dialogen
för massuppdatering där det går att välja vilka fält som ska uppdateras.

Dialog för massuppdatering

Exportera ärenden
Klicka på “Exportera ärenden” - ikonen
för att exportera ärendelistan till excel
och för att spara den i dokumentarkivet som en excelfil.

Exportera ärenden
Exportfilen innehåller alla ärenden och kolumner som visas

Exportfil
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1. Om inga rader är valda  Alla ärenden enligt aktuell filtrering exporteras
2. Om en eller flera rader är valda (förkryssade)  Enbart valda rader
exporteras. Enbart ärenden från en sida kan exporteras samtidigt med denna
metod.
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Skicka via e-post
Klicka på e-postikonen
för att öppna dialogen för att skicka e-post. Det går att
skriva ett meddelande och att lägga till dokument, precis som i andra delar av
systemet.
Det kommer att skickas ett e-postmeddelande per ärende. Ärendetaljer,
kommentarer och historik läggs till per automatik.

Skicka e-post
Ett automatiskt e-postmeddelande kommer att skicka till den person som blivit
tilldelad ett ärende när ärendet uppdateras.
Ärenden som skickats med e-post sparas i E-postmodulens arkiv.
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Kolumnval
Klicka på kolumnvalsikonen
för att öppna dialogen för att välja vilka kolumner
som ska visas. Kolumner väljs genom att flytta dem till den högra delen.
Ärendenummer är alltid valt.

Kolumnval
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Sortering
Inställningar för sortering görs på samma ställe som kolumnvalen. Det går att
sortera på fält som inte visas bland kolumnerna. Fält markerade med
är de som
visas i listan. Vid klick på kolumnrubrik i listan så läggs det fältet till som första
sorteringskolumn.

Sortering
Summeringar i ärendelistan
Även inställningar för summor görs på samma ställe som kolumnvalen Välj fält att
summera.
Summavärdet som visas är summan av alla ärenden som är valda med aktuellt filter.
Det gäller också om antalet ärenden är så många att de sträcker sig över flera sidor.
Tillgängliga fält för summor är:
• Fält som är valda i fliken Innehåll (de måste alltså vara synliga i listan) OCH
• Numeriska
o Alla numeriska flexibla fält. Både av typen ”Aktiviteter” och
”Ärenden”.
o Standardfält
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Summor i ärendelistan
Summavärdet som visas är summan av alla ärenden som är valda med aktuellt filter.
Det gäller också om antalet ärenden är så många att de sträcker sig över flera sidor.
En ny ikon
är införd i verktygsfältet. Vid klick på ikonen öppnas dialogen för
konfigurering av innehåll, med fliken Summor vald.
Tillgängliga fält för summor är:
• Fält som är valda i fliken Innehåll (de måste alltså vara synliga i listan) OCH
• Numeriska
o Alla numeriska flexibla fält. Både av typen ”Aktiviteter” och
”Ärenden”.
o Standardfält

Konfigurering av summor
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Se raderade ärenden
När ett ärende raderas tas det inte bort från systemet, utan döljs för normala
användare. Detta för att garantera spårbarhet.
Administratörer har möjlighet att se raderade ärenden.
Längst ned i filterlistan finns det ett val att inkludera raderade ärenden.

Filterlistan
Raderade ärenden visas med röd text i rubriken visas även texten ”Borttaget”.

Ärendelistan
I detaljsidan visas rubriken med röd text. Ärendet är inte uppdateringsbart.

Ärendedetaljsidan
E-postnotifiering vid nytt ärende
Det finns möjlighet att sätta upp distributionslistor för e-postnotifiering för
nyskapade ärenden.
Ett e-postmeddelande skickas till utvalda mottagare när ett nytt ärende skapas.
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Distributionslistor kan sättas upp under ärendefliken på toppnivå och för enskilda
projekt. Distributionslistor på projektnivå styr enbart utskick av e-postnotifieringar
för det aktuella projektet.
Distributionslistan på toppnivå kan konfigureras att inkludera ärenden med/utan
projektkoppling. Inkluderas ärenden med projektkoppling gäller det då samtliga
projekt.
På projektnivån kan man sätta upp distributionslista för samtliga ärenden eller för
en lista. När man gjort inställningar för en lista är det dessa som gäller för listan.
Annars gäller de inställningar man gjort på fliken Ärenden under projektet.
E-postdistributionen styrs av objektbehörighet. Användaren behöver minst
läsrättighet på ärendet för att en notifiering ska skickas.
Notifieringsmeddelanden skickas i direkt samband med att ärenden skapas.
Klick på kugghjulet öppnar konfigurationsdialogen. Administratören kan välja vilka
användare som ska motta en e-postnotifiering när ett nytt ärende skapas. De två
kryssrutorna över sökfältet finns enbart tillgängliga på toppnivå, ej på projektnivå.
Behörighetskrav för att sätta upp distributionslistor
• Ärendefliken på toppnivån: Ärenden = Administratör
• Projektnivå: Behörighet = Fullständig

Verktygsfältet i ärendelistan

Inställningsdialogen på toppnivå

Inställningsdialogen på projektnivå
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Detaljsida
Här är det möjligt att läsa och registrera information rörande ett ärende.
Det går också att skriva kommentarer och att tilldela ärenden.

Detaljsidan för ett ärende
Menyraderna har följande alternativ:

Skapa nytt - Skapa nytt ärende
Till listan - Gå tillbaka till ärendelistan
- Gå till föregående eller nästa ärende i listan
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- Gå till ärende med visst ärendenummer.

Tilldela
- Tilldela ärendet till viss person. Det är också möjligt att skriva en
kommentar
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Kommentera- Skriv en kommentar. Det är också möjligt att tilldela ärendet till en
person.

Ändra status- Ändra status. Det är också möjligt att skriva in lösning samt tilldela
ärendet till en person.

Återöppna - Öppna ett redan stängt ärende på nytt
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E-post

Skicka ärendebeskrivning med e-post till en eller flera personer.
Skickade ärendemeddelanden sparas i E-postarkivet.

Utskrift

En pdf skapas av ärendet. Användaren har möjlighet att öppna
pdf-filen eller spara den i dokumentarkivet. Det går att välja vilka
fält som ska tas med i pdf-filen.

Exportera
till min
kalender

Lägg till ärendet i t ex outlook

Bevaka

Lägg till ärendet på bevakningslista (finns t ex som sparat filter i
listan)

Kopiera
länk

Kopiera ärendets URL. URL-en kan t ex klistras in i ett mail.
Den som klickar på länken kommer direkt till det här ärendet.

Spara

Spara ärendet

Avbryt

Spara ärendet
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Följande fält är tillgängliga för ett ärende:
Fältnamn
Beskrivning
Ärendenummer
Ett unikt systemgenererat nummer
Rubrik
En summering av ärendet
Beskrivning
En beskrivning av ärendet
Bilagor
Länkade dokument från dokumentarkivet eller
dokument som laddats upp från en dator.
Länkar
Länkar till andra ärenden
Kommentarer
Ärendekommentarer. Kommentarer kan inte ändras när
de väl sparats. Det går att sortera kommentarer
kronologiskt stigande eller fallande. Standardsortering
är nytt först. Det går att exportera kommentarer.
Högerspalt
Projektnamn
Rapporterat av

Ärendetyp
Tilldelat
Hantera tilldelningar
Status
Färgstatus (endast ikon)

Lösning
Skapat av/Ändrat av/
/Historik

Kategorifält
Flexibla fält
Allvarlighetsgrad
Prioritet

Ytterligare info:
Ytterligare information

Namn på projektet som ärendet hör till. Det går f n inte
at uppdatera
Den person som rapporterat ärendet (systemet sätter
den som lägger upp ärendet i det här fältet som
standard)
Typ av ärende (olika ärenden kan ha olika attribut)
Den person som ska hantera ärendet.
Använd för att sätta pris samt ange vilka personer som
ska kunna rapportera tid på ärendet.
Status på ärendet
Klicka på ikonen för att ändra färgstatus. Färgstatus är
tänkt att indikera om arbetet med ärendet går enligt
plan eller inte.
Hur ärendet löstes. Fältet är bara tillgängligt när
ärendet stängs eller är stängt.
Systemgenererat fält för personer som skapar eller
modifierar ett ärende. Historik är en logg över alla
ändringar på ett ärende, förutom kommentarer som
loggas direkt i kommentarsfältet.
Samma kategorifält som för aktiviteter i projektplanen.
Dessa kan gömmas via val i Systemparametrar.
Användardefinierade fält för ärenden eller aktiviteter
och ärenden gemensamt
Hur allvarligt ett ärende är (flexibelt fält, kan tas bort)
Vilken prioritet ett ärende har (flexibelt fält, kan tas
bort)
Se beskrivningar under rubriken ”Ytterligare
information” nedan.
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Historik
Historiken visar vad som hänt med ett ärende. Historiken visar inte kommentarer
eftersom de loggas i kommentarssektionen. Det är möjligt att exportera
historikloggen för ett ärende.

Ärendehistorik
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Bilagor och relaterade dokument
Det är möjligt att lägga till länkar till dokument i dokumentarkivet. Det är också
möjligt att ladda upp filer från en lokal dator. Klicka på plustecknet för att lägga till
filer. Bilder visas direkt i gränssnittet när de lagts till.

Bifoga bilagor
Länken tar användaren till senaste versionen av dokumentet per automatik när
dokument länkas från dokumentarkivet.

Bilagor som laddats upp från användarens dator kan kopieras till dokumentarkivet.
Funktionen finns under pilen som visas efter bilagans namn.

Påminnelser
Det finns möjlighet att konfigurera påminnelser för ärenden.
Då ett specificerat datum infaller sänds ett påminnelsemeddelande via e-post till
definierade mottagare. Påminnelser skickas ej för stängda ärenden.
Påminnelser kan definieras för följande fält
• Planerat startdatum
• Planerat slutdatum
• Samtliga flexibla fält av typen Ärendetypsspecifika
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Fritextsökning i ärendelistan
Konfigureringen görs genom klocksymbolen som sitter till höger om respektive fält.
Påminnelsedatumen är baserat på datumet som sätts i fältet.
Klocksymbolen är grå om inget datum är valt i fältet. Datum måste vara satt för att
det ska gå att sätta upp en påminnelse.

Klocksymbolen är blå om datum är satt, men ingen påminnelse är definierad.

Klocksymbolen är orange om en påminnelse är definierad.

Klick på klockan öppnar påminnelsedialogen.
Datumet för när påminnelsen kommer att skickas beräknas genom dra bort värdet i
Antal dagar från Kontrolldatum (datumet satt i fältet). Planerat distributionsdatum
visas i dialogen.
Påminnelsen kan skickas till en kombination av Tilldelat, Rapporterat av och valfria
användare och grupper. Tilldelat är förvalt värde.
Länken Lägg till öppnar dialogen för att välja användare och grupper.
En definierad påminnelse raderas genom knappen Radera.
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Påminnelsedialogen

Dialogen för att välja mottagare
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Kommentarer
Kommentarer läggs till genom att klicka på ”Lägg till kommentar”-ikonen,
via knappen ”Kommentera” i menyn.

. Eller

Endast en kommentar åt gången kan sparas. Sparade kommentarer kan inte ändras.
Klicka på sorteringspilen

för att välja sorteringsordning. Standardordning är

nyast först. Kommentarer kan exporteras genom att klicka på excelsymbolen

.

Kommentarer
Lagra användarens position när ärende skapas
Det går att ställa in att användarens position (latitud och longitud) ska lagras på
ärendet när det skapas. Koordinaterna lagras om användarens enhet (t ex
mobiltelefon) stödjer detta och om användaren ger sitt medgivande.
Positionen visas på ärendets detaljsida:
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Inställningen görs på ärendetypen:
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Ytterligare information samt tilldelning
Det går att budgetera, prognosticera och rapportera tid på ärenden. Det fungerar
ungefär på samma sätt som att göra motsvarande sak för aktiviteter i en projektplan.
Se beskrivningen av aktiviteter under projektplanering för mer information.

Ytterligare information
Fältet “Tilldelat” i högerspalten visar den som har ansvar för ett ärende.

Tilldelningar
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För att koppla fler resurser till ett ärende och för att sätta priser – klicka på texten
“Hantera tilldelningar”. Då öppnas fönstret med tilldelningar där de också kan
ändras. Kryssrutan “Visa alla användare och resurser” ska markeras för att det ska
gå att tilldela ärendet till fler användare och andra resurser som finns på
webbarbetsplatsen, men som inte är med i projektet ännu. Precis som för aktiviteter
går det inte att ta bort en tilldelning när den resurser väl rapporterat tid.

Tilldelningar
I tidrapporteringen visas ärenden direkt efter projektets aktiviteter.
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Grafer
Klicka på grafikonen

på menyraden för att öppna grafvyn.

Menyrad ärenden
I grafvyn är det möjligt att se statistik relaterad till ärenden, t ex antal ärenden per
status, tid eller liknande. Filter är fortfarande kvar när man flyttar mellan listvy och
grafvy.
Det finns tre huvudsakliga grafer att välja mellan – utveckling, summering samt
riskmatris.
Utvecklingsgrafen visar hur antalet ärenden har utvecklats över tid –analyserat på
valda fält som t ex prioritet eller allvarlighetsgrad.

Graf - utveckling
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Summeringsgrafen visar antalet ärenden analyserade och grupperade baserat på
valt fält. En summeringsgraf kan visas som kolumner eller som paj. När grafen
visas som paj används inte gruppering.

Summering

Riskmatris visar en riskmatris samt topprisker. Filter begränsar antalet risker som
visas.

Rsikmatris
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Konfigurering
Styrning av notifieringar
Det går att ställa in när en e-postnotifiering ska skickas till användare vid tilldelning
av ett ärende och vid uppdatering av ärenden.
Grundinställningen görs i Systemparamterar i fliken Admin.
För respektive av notifieringstyperna kan man som administratör välja Alltid,
Användardefinierad eller Aldrig.
Om parametern Användardefinierad valts kan respektive användare själv under
”Min profil” ställa in om notifieringar ska skickas eller ej. Det fördefinierade värdet
är att notifieringar skickas.

Inställning av notifieringar i systemparametrar

Inställning av notifieringar i Min profil
Konfigurering av ärendefält
Många fält är gemensamma för ärenden och aktiviteter i projektplaner. Det ger
möjlighet till styrning och uppföljning av ärenden och aktiviteter på ett gemensamt
sätt.
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För användare som inte har dessa behov finns möjlighet att för ärenden dölja ett
antal av de gemensamma fälten.
Både standardfält och flexibla fält av typen Aktivitet och Ärende kan konfigureras
för att visas eller döljas. Respektive fält styrs individuellt. Vissa fält kan visas/döljas
per ärendetyp.

Inställning för att stängda ärenden ej ska kunna uppdateras
Det finns möjlighet att låsa ärenden för uppdatering när de har uppnått status
Stängd.
Styrningen görs genom systemparametern Tillåt uppdatering av stängda ärenden.
Inställningen görs på webbarbetsplatsnivå.
Då uppdatering ej är tillåten gäller det samtliga användare, även administratörer.
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Systemparametrar
Skapa projektresurser vid ärendetilldelning
Det finns nu möjlighet att låta systemet automatiskt koppla en användare till ett
projekt vid tilldelning av ett ärende, i de fall användaren inte redan tillhör projektet.
Vid automatisk koppling till projekt får användaren samma rättigheter som gruppen
för projektmedlemmar.
Om parametern ej är satt går det inte att tilldela ett ärende till en person som inte
tillhör projektet.
Den här inställningen görs under Admin – Ärendeparametrar.
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Rapport och analys samt grafer
Det finns en mycket avancerad rapportfunktion i systemet som gör att du kan skapa
nästan alla typer av rapporter. Funktionen beskrivs i detalj i bilagan ”Rapport och
analys”. För att använda rapport & analys för flera webbarbetsplatsers
uppsummerade värden – kontakta Webforum.
Observera att rapportfunktionen uppdateras med viss periodicitet, ca var 20:e minut,
vilket innebär att uppgifter som tillkommit senare inte ingår. Datum och tidpunkt för
senaste uppdatering visas på skärmen.
Det finns fem flikar i rapportmodulen. Tre av dessa kan användas för fri analys –
Analys, Graf och Analys (tidigare version). Dessutom finns det en dashboard,
kallad Vyer. Dessa administreras i fliken Vyadministration.

Flikar

Analys

Analysfliken
“Rapportinnehåll” visar vilka inställningar användaren gjort för aktuell rapport.
Användaren kan själv bestämma vilka mätetal och dimensioner som ska användas
som rader och kolumner och deras hierarkier. Både visade och övriga dimensioner
kan användas som filter i rapporten.
Mätetal läggs till och tas bort med kryssrutorna.
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Dimensioner läggs till och tas bort med rad- och kolumnikonerna
Filter läggs till och tas bort med filterikonerna
Det går att flytta valda dimensioner från/till rader/kolumner med drag-och-släpp. På
samma sätt kan den hierarkiska ordningen på dimensioner ändras.
Filtersektionen innehåller valda filterdimensioner och vilka medlemmar filtret
består av.

Filterdialogen öppnas med filterikonen
The filter dimension is removed with the delete icon
Radhiererkier kan öppnas och fällas ihop i sin helhet med
expanderingsikonerna
Ikonen för inställningar

öppnar konfigurationsdialogen

Antalet decimaler som ska visas kan ställas in genom att välja värde i listan
Decimaler
Parametern Totaler styr om rad- och kolumntotaler ska visas.
Om man önskar se resultatet i tusental kan man kryssa i kryssrutan för tusental.
Befintlig rapport kan exporteras till Excel genom att klicka på Excelikonen

.

Det går att spara nuvarande rapport. Genom att klicka på Spara länken öppnas
dialogen Spara rapport.
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Previously saved reports can be opened with the Load Report function.

Klick på knappen Organisera öppnar dialogen Organisera rapporter. I dialogen kan
sparade rapporter namnändras, flaggan Gemensam rapport ändras och rapporter
raderas.
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Grafer
Det är möjligt att enkelt skapa rapportgrafer. Se även bilagan ”Rapport och Analys”
för mer information.

Grafer

Graf i siffermode
Välj mätvärde som rapporen ska baseras på ur listan Mätetal.
Välj dimension att använda i rapporten, t ex År, Projektnamn, Resursnamn etc, ur
listan Axel.
Det finns möjlighet att gruppera rapporten på ytterligare en dimension. Välj detta
väarde ur Serier/Data.
Valfritt uppsättning filter kan användas för rapporten.
Ett antal olika graftyper finns att välja på t ex linje, kolumn, liggande stapel, paj,
yta.
Det går också att visa rapporen som siffror.
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Vyer (dashboard)
En administratör kan flexibelt skapa rapportvyer (dashboards) över projektrelaterat
data. Data kan visas summerad och filtrerad tvärs alla projekt i webbarbetsplatsen.
Valfritt antal vyer kan definieras. Respektive vy kan ha 1-4 rader och respektive rad
kan ha 1-3 kolumner. I respektive cell i vymatrisen kan individuella rapporter
skapas. Rapporterna kan vara av typen grafiska eller datamatris. Vyerna kan läggas
i valfri ordning. Samma konfigureringsmöjligheter för rapporterna finns som under
flikarna Analys och Graf.

Rapportvy utan användarfilter

Rapportvy med användarfilter
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Vyer skapas och administreras under fliken Vyadministration
Den översta raden innehåller de vyer som är tillgängliga för användaren. Välj vy
från listan.
Vänsterpanelen innehåller filter tillgängliga för användaren och aktuella filterval.
Avdelaren mellan den vänstra och högra delen av sidan kan användas för att stänga
och öppna vänsterpanelen.
Den högra sidan innehåller fält enligt vyns definierade struktur de ingående
rapporterna.
Det går att expandera rapporten till att använda hela rapporarean. Klicka på
expanderingsikonen
för att förstora och förminska rapporten.
Klicka på utskriftsikonen

för att skriva ut rapporten.

Det går att exportera rapporten till en bild med

ikonen.

Sifferrapporter kan exporteras till Excel genom att trycka på Excelikonen

.

Vyadministration
Vyer skapas och underhålls under fliken Vyadministration.
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Högerpanelen fungerar på samma sätt som som i fliken Vyer.
Vänsterpanelen innehåller listan på vyer.

Vyer skapas och underhålls under fliken Vyadministration
Man skapar nya vyer via länken Skapa vy. Klick på länken öppnar dialogen
Redigera vy i nyregisteringsläge.
Redigeringsmenyn öppnar dialogen Redigera vi i editeringsläge.
Menyvalet Radera tar bort vald vy. Ett varningsmeddelande visas.
Vyerna kan publiceras/avpubliceras och flyttas uppåt/nedåt via menyn.
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Dialogruta för redigering av vy
En vy kan ha mellan 1 och 4 rader och varje rad kan ha mellan 1 och 3 kolumner.
Strukturen är helt konfigurerbar.
Radhöjden för respektive rad kan styras med parametrar. 100% är definerat som full
skärmstorlek utan scroll. Parametern för minimihöjd anger vilken minsta höjd en
rad ska ha i pixlar oberoende av skärmens upplösning. Parametern Fast höjd anger
en fast höjd i antal pixlar.
Rader läggs till med knappen Lägg till rad.
Rader raderas med ikonen

som finns på repektive rad.

Byte av plats på raderna kan göras med pilarna
Filter kan läggas till vyn. Filterinställningen gäller för alla rapporter i vyn. För
respektive filterdimension kan defaultvärden anges.
Filterdimensioner läggs till med knappen Lägg till filter.
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Filter dimension dialog
Defaultvärden läggs till och ändras med
öppnas dialogen för val av värden.

ikonen. När man klickar på ikonen

Dialog för val av filtervärden
Filterdimensioner tas bort med

ikonen.

Rapporter läggs till via textlänkarna i rapportfälten i vyn.
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Skapa nya rapporter via textlänkarna
Grafrapporter skapas på samma sätt som i fliken Graf.

Grafdialog
Analysrapporter skapas på samma sätt som i fliken Analys.
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Dialog Analys
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Resurser
Resursanvändningvyn används för att planera resursanvändningen i flera projekt
samtidigt. Här ser man på ett överskådligt sätt vem som ska göra vad när, eller
omvänt, vilka personer som t ex tillhör en viss resurskategori eller har vissa roller
som är tillgängliga under en viss period. Resursanvändning kan baseras på bokning,
budget resp. kvarstående enheter..

Resursanvändning

Vyer och lägen
Det finns två vyer – “Per resurs” och “Per projekt”. Vyn “Per resurs” används för
att se vilka project en viss resurs är delaktig i. Vyn “Per projekt” används för att
titta på vilka resurser som hör till respektive projekt.

Vyer
I båda dessa vyer går det att titta på information i bokningsläge och i
planeringsläge. “Bokningsläge” används för att hantera hur mycket tid en resurs ska
spendera på respektive projekt utan att specificera exakt vad den personen ska göra.
“Planeringsläge” används för att i detalj se på vilka aktiviteter som en resurs ska
arbete med. Vyerna beskrivs i mer detalj nedan.
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Generell funktionalitet
Ett klick på ett projekt i listan tar dig direkt till resursallokeringen för det projektet.
Där går det att ändra på arbetsplanen för det projektet under förutsättning att man
har minst uppdaterabehörighet på projektet.
För att resursanvändningen ska fungera korrekt krävs det att man har satt upp
individernas kalendrar på ett korrekt sätt. Det är också bra om man är konsekvent i
användandet av enheter i de olika projekten så att inte summeringarna blir fel.
Normalt visas den standardenhet som är satt för webbarbetsplatsen, oftast timmar.
Andra enheter kan väljas via den avancerade sökningen som beskrivs nedan.
Under Systemparemtrar på adminfliken anges vilken enhet som används för
resursbokning, normalt är det timmar.
Dår går det också att ange färgintervaller. I exemplet nedan så är
resursanvändningfrån 0% till 70% röd, 70-99% gul, 90-110% grön och därutöver
blå.

Systemparametrar för resursanvändning
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Filtrering
Filtervyn i vänsterspalten kan användas för filtrering på samma sätt som i andra
moduler. Exempelvis skulle den kunna användas för att hitta interna resurser som
kan arbeta som projektledare. Som standard visas bara enheter som angetts som
standard i systeminställningarna under adminfliken.
I vyn “Per projekt” är det möjligt att filtrera på både projekt och resurser. I vyn “Per
resurs” är det inte möjligt att filtrera på projekt, men det är möjligt att söka på
resurser som uppfyller specifika nyttjandekriterier.
Per resurs

Per projekt

Filtrering
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Filter kan sparas genom att klicka på “Spara filter”. De kan ändras genom att klicka
på “Hantera filter”.

Spara filter-dialog
Sparade filter kan vara privata eller gemensamma. Ett gemensamt filter visar bara
information om de projekt som den som använder det har minst läsrättighet till.

Planering
I planeringsläge visas följande ikoner:

Icon

Function
Expandera valda rader
Stänga valda rader
Exportera data till excel
Listvy
Grafvy (se förklaring längre ned)
Uppdatera skärmen

Export
Vid export visas data i celler:

Exporterad data

Planeringsvy – fler menyalternativ
Det är möjligt att välja vad som ska visas i planeringsvyn genom att använda
visningsfunktionerna i menyn. Det går att välja om informationen som visas ska
baseras på Budget eller kvarstående tid, antal perioder och vilka perioder som ska
vias.
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Visningsalternativ
Ett visningsalternativ är Användning. Det anger om den tid som en person är
allokerad (bokad alt. budgeterad), inte allokerad eller har tillgänglig ska visas. Total
visar personens totala tillgängliga arbetstid oavsett bokning eller inte, t ex 37
timmar per vecka.
Visa som gör det möjligt att välja om siffrorna ska visas som enheter, andel av
heltidsresurser eller i % av totalt personlig tillgänglig tid.

Grafvy
Klicka på grafikonen
för att se beläggningen som graf. Klicka på rutikonen
för att återgå till den normala listvyn.

Välj rutor eller grafer
Det finns tre huvudsakliga grafer, en för snittallokering, en för total allokering och
en för detaljer allokering per person. Alla normal val, som t ex månads- eller årsvy,
är tillgängliga även för grafer.

Snittallokering
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Detaljerad allokering
Linjen för tillgänglighet visar tillgänglig tid men hänsyn tagen till undantag på
resursnivå eller endast generella undantag. Om kolumnerna eller linjerna för
individuella resurser är högre än linjen för tillgänglighet så indikerar det att
resurerna är överbelagda. Grafer kan skrivas ut eller exporteras för att användas av
andra program.
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Bokning
Den här texten berör främst resursbokning i resursanvändningsmenyn eftersom den
har bredare funktionalitet.
I många fall görs aktivitetsbokningen sent i projektet samtidigt som projektet redan
på ett tidigt stadium, kanske redan innan projektstart, fått resurser tilldelade till sig.
Bokningsfunktionen hanterar det.
Funktionen gör att det går att allokera resurser till projekt innan de bokats på
aktiviteter. Bokning kan göras jämnt över projektets löptid eller manuellt med olika
värden för olika perioder.
Det går att arbeta med bokningar för många projekt på samma gång i
resursanvändningsvyn eller för ett projekt åt gången i resursallokeringen.
Notera att bara projekt med projektdatum inom ramen för den visade perioden visas
i gränssnittet.

Resursbokning i resursanvändningsmenyn

Resursbokning i resursallokeringsfliken för ett projekt
Bokningar kan visas som enheter, procent eller heltidsresurser och sätts per projekt.
Data per projekt summeras därefter upp till resursnivån. Det betyder att
bokningscellerna på projektnivå går att uppdatera. Manuellt uppdaterade celler är
markerade med en ljusgul färg samt symbolen
. Klick på symbolen tar bort
manuellt satta siffror och sprider ut bokningen jämnt över projektets löptid.
Utropstecknet
projekt.

indikerar att resursen är kopplat till aktiviteter för ett visst

Triangeln
visar bokningsstatus. Grå betyder odefinierad, gul preliminär och
grön bokad. Klicka på symbolen för att ändra status.
Verktygsfältet innehåller ett flertal ikoner som berör bokning utöver de ikoner som
beskrevs ovan under planering.
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Ikon

Funktion
Koppla projekt till resurser
Klistra in “Kvar” från projektplanen
Ta bort bokning
Skicka e-post med bokningsinformation
Ändra bokningsdetaljer
Spara

Koppla projekt till resurser
Funktionen “Koppla projekt till resurser” kopplar de i listan valda resurserna till de
valda projekten.

Koppla projekt till resurser
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Infoga kvarstående tid från projektplanen
Den här funktionen kopierar kvarstående tid från aktiviteter och infogar den i
bokningen. Det är effektivt speciellt då aktivitetsplaneringen gjorts innan
bokningen.
Ta bort bokning
Den här funktionen tar bort bokningar för markerade projekt och resurser.
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Skicka e-post med bokningsinformation/bokningsförfrågningar
Den här funktionen skickar e-post med bokningsdata för valda resurser infogat i en
excelfil. Ett syfte med det här är att göra en bokningsförfrågan. Personen som får
förfrågan kan se bokningsstatus för olika tidsperioder fram till projektslut i en
excelfil.

E-post från resursbokningen
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Uppdatera bokningsdetaljer
Den här funktionen används för att ändra bokningsstatus och för att skriva
bokningskommentarer. Om funktionen väljs från verktygsfältet påverkar
ändringarna alla markerade resurser.

Uppdatera bokningsdetaljer

Copyright  Webforum Europe AB

128

Webforum Project Management • Manual

Innehållsmeny
Innehållsmenyn för projekt innehåller följande funktioner:

Innehållsmeny för projekt
Uppdatera bokningsdetaljer – Se informationen ovan
Kopiera in ”Kvar” från projektplanen – Se informationen ovan
Ta bort bokning - Se informationen ovan
Skicka bokning med e-post - Se informationen ovan
Bokningshistorik – Se information nedan
Öppna projektdetaljer – Öppnar fliken projektdetaljer för ett projekt. Det är
effektivt framförallt vid ändring av start- och slutdatum som påverkar bokningen.
Det går att navigera tillbaka till resursutnyttjande när ändringar gjorts.
Öppna resursallokering – Öppnar resursallokeringen för ett projekt
Bokningshistorik
Historiken visar en logg på alla ändringar relaterade till bokningsstatus “Bokad”, d
v s när status ändras till/från “Bokad”, ändringar av antalet bokade timmar och
ändring av projektdatum.

Bokningshistorik - Detaljer
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Resursbokning i resursallokeringen
Resursbokningen i resursallokeringen visar samma information som i fönstret
resursutnyttjande, fast för ett specifikt projekt. Endast en rad per person visas.

Resursbokning i resursallokering
Precis som i resursanvändningen är det möjligt att byta mellan bokning och övriga
scenarier, dvs Budget, Förbrukat, Kvar och Prognos.
Visningssätt
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Resursbokning processexempel
Det finns många olika sätt att arbeta med resursbokning beroende på typ av
organisation. Det här är två exempel som illustrerar olika arbetsprocesser. Vänligen
se manualen för Projekthantering för information om hur olika momenten nedan ska
genomföras.
Process 1: Personen som skapar projektet vet exakt vilken person han/hon vill ha:
1. Resurs “X” läggs till i projektet och ges bokningsstatus “Preliminär”
2. En preliminär projektplan skapas och Resurs X kopplas till olika aktiviteter
och får en budget per aktivitet.
a. budgeten kopieras automatiskt också till kvarstående tid.
b. Resursanvändningsvyn för projektet visar den totala tiden som
Resurs X ska spendera på projektet.
3. Kvar kopieras in i bokningen för Resurs X.
4. Bokningsinformationen kommuniceras till personen som ansvarar för
resurser, t ex via e-post
5. Den ansvarige personen säkersställer att Resurs X inte är tilldelad andra
projekt under den här tiden och ändrar bokningsstatus till bokad, ev. med en
bokningskommentar.
6. Den resursansvarige informerar om den nya bokningsstatusen.
Process 2: personen som skapar projektet vet inte exakt vilken person som
han/hon vill ha
1. En fiktiv projekt- eller allmän resurs kallad “Projektledare” läggs till i
systemet
2. Projektledare läggs till i projektet och ges bokningsstatus preliminär
3. En preliminiär projektplan skapas och Projektledaren kopplas till olika
aktiviteter samt ges en budget.
a. budgeten kopieras automatiskt till kvarstående tid.
b. resursallokeringsvyn för ett projekt visar den totala tiden
Projektledaren ska spendera på projektet.
4. Kvarstående tid kopieras till bokning för Projektledaren.
5. Bokningsinformationen skickas till personen som ansvarar för alla resurser, t
ex via e-post.
6. Den ansvarige tittar på förfrågan och letar efter personer som har rätt
kvalifikationer och som är tillgängliga under den begärda perioden.
7. När en person har hittas så läggs han/hon till som resurs i projektet, ges en
bokning som matchar den som det fiktiva resursen Projektledare haft samt
status “Bokad”.
8. Den ansvarige informerar den som skickat förfrågan samt andra intressenter
om bokningen.
9. Personen som skapade den preliminära planen använder funktionen ”Ersätt
allokerad resurs” för att flytta aktivitetsbudgeten till den nya personen
10. Bokningen för den fiktiva resursen Projektledare tas bort.
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Resursbokning i Rapporter & Analys
Bokning visas som en scenariodimension tillsammans med Baseline, Budget, Kvar
och Prognos. Det finns också en ny dimension, Resursbokningsstatus.

Analys av resursbokningsstatus
I exemplet ovan visas en generell översikt över bokningsläget för en resurs i
september 2012. Analysen visar att resursen har flera olika bokningsstatus och att
projekt bokat honom utan att han fått status “Bokad”. Det kan vara ett potentiellt
problem eftersom antalet bokade timmar överskrider vad som anses som normal
månadsarbetstid. Analysen visar också vilket projekt som ”överanvänt” resursen.
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Analys kan göras på många olika sätt. Ett alternativ är att visa bokningsstatus per
projekt i stället, se exemplet nedan. För att få den här vyn, byt bara plats på
”Projekt” och ”Resursbokningsstatus” i radområdet via dra- och släpp. Det är
möjligt att visa det här för flera resurser på samma gång för att få en totalöverblick.

Analys per projekt och resursbokningsstatus
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Admin
Uppsättning av användare, grupper samt olika former av inställningar görs under
adminfliken,
. De flesta funktionerna som rör grupper beskrivs i manualen
för Webforum Teamwork och har tas endast tillägg som är specifika för Project
Management upp.

Admin
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Grupper

Grupper inkl. projektgrupper
En grupp kan ha följande behörigheter för projektplaneringen:
•
•
•
•

Ingen åtkomst
Standardåtkomst
Skapa projekt
Administratör

För tidrapportmodulen kan man ha standard, administratör resp. ingen åtkomst och
för projektkontor samt ärenden har man standard eller ingen åtkomst.
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Modulbehörigheter för en grupp
Standardåtkomst innebär att en användares specifika rättigheter styrs av vilken
behörighet användaren fått genom övriga behörighetsinställningar, se mer i denna
manual under Behörighet. Administratör ger fullständiga rättigheter oberoende av
andra behörighetsinställningar.
En projektgrupp skapas per automatik när ett projekt skapas. Projektgrupper visas
bland övriga grupper, men de är märkta med projektnummer och typ
”Projektgrupp". Projektgruppen innehåller alla användare som lagts till i projektet.
Projektgrupper kan inte tas bort om inte projektet som sådant tas bort. Användare
kan läggas till i projektgrupper både via adminfliken och via projektets resursflik.
Det betyder att en person med uppdaterarättighet kan lägga till användare utan
tillgång till adminfliken.
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När en projektgrupp skapas blir den synlig för projektmedlemmarna, men inte för
andra användare. För att göra gruppen synlig för andra användare – öppna
projektgruppen och avancerade inställningar. Här går det att välja vilka andra
grupper som ska kunna se den här gruppen genom att lägga till de grupperna och
kryssa för ”Läs”. Det går givetvis också att ge ”Alla användare” läsrättighet.

Grupper – avancerade inställningar

Användare

Inställningar på användarnivå för projektplanering
På en användare finns specifik information om användarens kategoriseringar som
används i Projektmodulerna (de som beskrivs i den här manualen). Läs mer om
dessa i de delarna av manualen som berör kategorier.
Under projektplanering anges också om en användare är Godkännare för någon
eller några gruppers användare. I systeminställningar anges om en viss
webbarbetsplats ska använda godkännande eller inte, samt om en godkännare får
uppdatera tidrapporter elle inte. Läs mer om detta i de delarna samt under
tidrapportsadmin.
I manualen för Webforum Teamwork finns användar/gruppadministration beskriven
mer i detalj.
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Resurser
Allmänna resurser
Här hanteras s k allmänna resurser. En allmän resurs kan t ex vara ett konferensrum
eller en person som inte är användare i systemet. En allmän resurs visas i
resursfönstret på alla projekt, vilket inte projektresurser gör. Användare behöver inte
läggas upp som resurser, de kommer med i ett projekts resurslista per automatik.

Resurser - lista

Allmänna resurser - Detaljer
En allmän resurs kan bli tilldelad en roll. Det gör det enklare att få en översikt över
både tillgång och efterfrågan på en viss roll eller kompetens i resursvyn. En sökning
på t ex rollen Projektledare ger träff på både personer som kan vara projektledare
och projekt som har behov av projektledare.
Tilldelning av användarkategorier
Här är det möjligt att ange vilka användarkategorier en användare ska tillhöra. Det
finns totalt tre kategorier som kan användas, varav en systemadministratör kan sätta
namn på två. Det här är ett mer överskådligt och snabbare sätt att sätta
kategoritillhörighet än att göra det under användaradministration. Det gör också att
det är möjligt att ge en icke-administratör tillgång till att hantera
användarkategorier.
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Tilldelning av användarkategorier
Roller
Roller är ett sätt att hantera att en person kan utföra flera olika typer av
arbetsuppgifter. En person kan t ex både fungera som projektledare och senior
utvecklare. Roller används främst i resursanvändningsvyn för att hitta tillgängliga
resurser.

Roller
Det är möjigt både att se vilka användare som har en viss roll och att se vilka roller
en viss användare har genom att välja flik.
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Kalender
Här anges hur en normal arbetsvecka ser ut, d v s vilka dagar som är arbetsdagar och
hur många timmar per vecka som är normal arbetstid. I fliken undantag anges vilka
dagar som avviker från den normala arbetstiden, t ex juldagen och halvdagar.
Kalender påverkar utseendet på tidrapportsfönstret samt resursallokeringsfliken vid
projektplanering.

Basmönster och Undantag för alla resurser
Det är också möjligt att skapa individuella kalendrar under fliken resurser eller i
massuppdateringsfliken. Fliken för massuppdatering är bra att använda om t ex en
person aldrig jobbar onsdagar under en längre period.

Undantag och massuppdatering för specifka resurser
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Kunder
Här visas alla kunder som är upplagda i systemet:

Kunder
Du kan välja att lägga till en ny kund genom att klicka på "Ny"-knappen, ändra
kunduppgifter genom att klicka på kundens namn i listan eller ta bort kunder genom
att välja kunder i listan och klicka på "Ta bort".
Genom att trycka på "avancerad"-knappen är det möjligt att använda mer information
när du söker efter kunder. Genom att klicka på "Enkel", kommer du att återvända till
den enkla sökfunktionen.
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Kunddetaljer
Här kan du lägga till eller ändra kunduppgifter.

Kunddetaljer
"Fakturerbar"-rutan visar om kunden kan faktureras eller inte. Den är inställd på
”Nej” som standard.
"Aktiverad"-rutan visar om kunden är aktiv eller inte. Den är inställd på ”Ja” som
standard. Om en kund är inaktiv är det inte möjligt att lägga till projekt på kunden
och den kommer inte att dyka upp i en vanlig sökning.
Kundnummer är ett internt nummer som ges av systemet för att underlätta
identifiering.
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Kategorier
Det finns sex sorters kategorier i systemet:
1.
2.
3.
4.
5.

Roller
Aktivitetskategorier (en fast och två som kan ändras)
Ärenden
Resurskategorier (en fast och två som kan ändras)
Projektkategorier (en fast och två som kan ändras)

Kategorier
För att ändra namn på de projekt/resurskategorier som går att ändra, klicka på pennan.
Klicka på ett kategorinamn för att komma till detaljfönstret:

Kategorivärden
Roller används för att kunna se vilka personer som kan utföra en viss arbetsuppgift.
En person kan ha flera olika roller.
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Projektportföljkategorin gör det möjligt att lägga upp värden för de olika portföljer
som ska finnas tillgängliga i systemet.
Resurskategorier gör det möjligt att följa upp i andra dimensioner än bara den
normala projekthierarkin. Exempel på resurskategorier skulle kunna vara anställda
och underkonsulter.
De resurskategorier som lagts upp finns som val vid uppläggning av användare, se
manualen för Webforum Teamwork för mer detaljer.
Aktivitetskategorier används tillsammans med projektaktiviteter. Varje aktivitet
tillhör en aktivitetskategori. På så sätt är det möjligt att analysera tid som spenderats
på samma aktivitetstyp fast i olika projekt.
Ärendekategorier
Det finns ett flertal indelningar för ärenden. Ärendetyper är den viktigaste
kategoriseringen och kan även ha flexibla fält kopplade till sig på samma sätt som t
ex projekt.
Det är också möjligt att ange värden för följande ärendespecifika fält:
1. Status
2. Lösning
3. Ärendetyp
Det finns förinställda värden för dessa fält, men det är möjligt att ändra deras namn
och att addera fler värden.

Förinställda värden - Prioritetsexempel
Ovanstående fält finns alltid för ärenden, liksom kategorier och flexibla fält som satts
upp för aktiviteter i projektplaner.
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Projektkategorier används för att gruppera projekt, t ex interna och externa projekt.
I organisationer med kanske hundratals projekt kan ett annat exempel vara att
kategorisera efter avdelning.
Om en kategori används i en annan del av systemet kan den inte avaktiveras.

Flexibla fält
Flexibla fält gör det enkelt att lägga till valfri information om projekt,
projektaktiviteter och ärenden. Projekt kan prioriteras, affärsnytta kan beskrivas och
flera andra klassificeringar kan göras. Det fungerar på ungefär samma sätt som
metadata för dokument (Webforum Professional).
Flexibla fält konfigureras under adminfliken i sektionen för projektplanering.

Projektplanering – Flexibla fält
När du klickar på “Nytt” kan du lägga till ett nytt flexibelt fält. Det finns ett flertal
fälttyper att välja mellan. När du väl valt en typ går det inte att ändra fältet till en
annan fälttyp.
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Nytt flexibelt fält
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Om du väljer en lista så får du välja att lägga till en lista. Du kan välja mellan
existerande listor och att skapa en ny lista.

Lista

Efter att ha valt ett listnamn så är nästa steg att lägga till listvärden genom att klicka
på ”Lägg till värden” under den tomma boxen.

Lägg till listvärden
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Så här ser det ut när värden lagts till:

Listvärden
Fältet Aktiv är tillagt till redigeringsdialogen för flexibla fält för projekt.
I projektdetaljsfliken och i massändringsdialogen visas enbart aktiva listvärden och
listvärden som just nu sitter på det aktuella projektet. Det går inte att sätta ett
inaktivt värde på ett projekt.
I sökfilter visas samtliga värden, både aktiva och inaktiva. Detta för att det även ska
vara möjligt att söka på inaktiva värden.
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Listvärden
Om en lista innehåller många värden så kan det vara en idé att kategorisera den. Det
görs genom att välja “Lista (ett val, kategoriserad). Ett exempel är att kategorisera
länder i världsdelar.

Kategoriserad lista
Skapa listnamn, klicka på “Hantera kategorier” och därefter på ”Lägg till” för att
lägga till kategorier.
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Kategorier

Nya listvärden
När du har skapat kategorier, tryck OK för att gå tillbaka till listfönstret. Tryck
“Lägg till” för att skapa listvärden.
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Lägga till listvärden
När värden har lagts till så trycker du OK för att spara. Om du senare vill byta
kategorier, tryck “Byt kategori för värden”.
Det går konfigurera flexibla fält av typen Beräknad. Värdet i fältet baseras på en
användardefinerad formel. Beräkningen utförs baserad på data som finns på samma
rad.
Den definerade beräkningsformeln kan använda tidgare definierade numeriska
flexibla fält, aritmetiska operatorer (addition, subtraktion, multiplikation och
division) samt paranterser som styr beräkningsordningen.
Decimalfältet styr hur många decimaler resultatet ska visas med.
Som ett alternativ kan värdet visas i procent.
Projekt
Fälten kan visas i projektlistan. De kan exporteras till Excel tillsammans med övrig
projekt data och det kommer även ut på projektutskriften.
Fälten visas på projektdetaljen tillsammans med övriga flexibla fält.
Aktiviteter
Fälten visas i aktivitetsdialogen tillsammans med övriga flexibla fält.
Ärenden
Fälten kan visas i ärendelistan. De kan exporteras till Excel tillsammans med övrig
projekt data och de kommer även ut på ärendeutskriften.
Fälten visas på ärendedetaljen tillsammans med övriga flexibla fält.
I beräkningsformeln kan även ett antal standardfält ingå.
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Risk
Fälten kan visas på ärenden av typ risk.
I beräkningsformeln kan även ett antal standardfält ingå.

Dialogen för konfigurering av flexibla fält

Projektlistan
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Projektdetaljsidan

Ärendetyper
Det är möjligt att skapa flexibla fält för ärenden under Admin – Flexibla fält –
Ärenden..
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Flexibla fält för ärenden
Ett fält kan användas av flera olika ärendetyper. Ärendetyper hanteras under Admin
– Ärendetyper.

Ärendetyper

Under Inställningar/Systemparametrar är det möjligt att välja vilken ärendetyp som
ska vara standard för nya ärenden.

Systemparametrar – Ärendetyp Standard

Copyright  Webforum Europe AB

154

Webforum Project Management • Manual

Visa ärendetyper i separata listor
Det är möjligt att ange att en ärendetyp ska visas i en egen flik under projekten.
Dessa flikar fungerar precis som ärendemodulen på projektnivån, men innehåller
bara ärenden av en ärendetyp. Ärendetyper som inte är markerade för att visas
separat visas under ärendefliken. Alla ärenden visas på webbarbetsplatsnivån.

Ärendetyp i en egen flik (“Förbättringsförslag” i detta exempel)
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Ärende - webbformulär
Det finns möjlighet att med bas i ärendetyper skapa formulär som kan publiceras på
den interna webben och på externa webbsidor. Fält som innehåller information om
användare tillåts ej på publika formulär.

Ärende- webbformulär
Det gör det enklare för t ex vanliga användare som kanske inte har tillgång till
ärendemodulen att lägga upp nya ärenden utan att öppna ärendemodulen.
Formulären kan även knytas till ett visst projekt.
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Lägga till ett ärendeformulär
När en ärendetyp läggs upp är det möjligt att välja vilka fält som ska visas på
formuläret.
Det är också möjligt att lägga till en rubrik och en förklarande text som gör det
enklare att förstå hur formuläret ska användas.
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Fältnamn
Publicerad
Namn
Sidhuvud
Information
Projekt
Ärendetyp
Formulärspråk
Aktivt från
Aktivt till
Meddelande utanför aktiv period
Svarstext
E-postbekräftelse
Tillåt bilagor
Tillåt publik åtkomst
URL

Fältval

Beskrivning
Avgör om länken kan användas eller inte
Namn på formuläret i formulärlistan
Text som visas som rubrik när formuläret är
publicerat.
Text som visas direkt under rubriken på ett
publicerat formulär.
Projekt som formuläret hör till. Kan lämnas
tomt.
Ärendetyp (avgör vilka fält som är
tillgänliga)
Språk som används I meddelanden och t ex
på knappar.
Första dagen formuläret kan användas
Sista dagen formuläret kan användas
Text som visas då formuläret inte längre är
aktivt.
Text som visas när användaren sparat
innehållet i formuläret.
Val av e-postadressfält från formuläret, om
bekräftelse ska skickas
Val att tillåta bilagor eller inte
Om formuläret ska vara tillgängligt utan
inloggning
URL för att komma till ett publicerat
formulär. Kopiera den här länken för att
publicera formuläret på t ex den interna
webbsidan.
Fält tillgängliga för visning på ett publicerat
formulär. Vilka fält som finns tillgängliga
avgörs av formulärtypen.

Genom att klicka på ett valt fält går det att sätta ett standardvärde på fältet. Det
värdet kommer att vara förvalt när en användare fyller i formuläret. I dialogen går
det också att ange en hjälptext för fältet, vilken också visas på det publicerade
formuläret i form av en info-symbol. Man kan också ange en rubrik som ska visas
över fältet på det publicerade formulätet.
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Uppdatera fält.
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Enheter
Här lägger man till nya enheter.

Enheter
Enheter används för budgetering och tidrapportering. Från början finns enheten
timmar upplagd, vilken är den vanligaste enheter för rapportering av tid som personer
lägger. Det går att lägga till andra enheter, både andra tidsenheter såsom dagar och
andra enheter som kan passa för andra typer av resurser, t ex antal.
Klicka på “Nytt” för att komma till detaljfönstret.

Enhetsspecifikation

Valutor
Olika projekt kan ha olika rapportvalutor. I det här fönstret går det att välja vilka
valuator som skall vara valbara när nya projekt startas, dvs vilka som skall finnas med
i valutalistor.

Valutor
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Ärendeparametrar
Ärendeparametrarna styr olika funktioner i ärendemodulen.
•

Ärendetyp – Anger vilken som är standardärendetyp

•

Ärendetyp för epostärenden – Anger ärendetyp för ärenden som skapats
via e-post

•

Ärenden tillgängliga för tidrapportering – Om den är ikryssad går det att
rapportera tid på ärenden

•

Lösning – anger standardlösning på ärenden.

•

E-post vid ärendetilldelning – För mer detaljer, se kapitlet Ärenden

•

E-post vid ändring av ärenden – För mer detaljer, se kapitlet Ärenden

•

Projekt är obligatoriskt för ärenden – För mer detaljer, se kapitlet
Ärenden

•

Positionering av flexibla fält – När Vänster är valt kommer de flexibla
fälten att placeras direkt efter beskrivningsfältet. Flerradiga flexfält anpassar
sig efter textmassans storlek.

•

Tillåt e-postimport av ärenden på webbarbetsplatsnivå – Om den här är
ikryssad får webbarbetsplatsen en egen e-postadress som kan användas för
att skicka ärenden dit. Dessa kan sedan få projekttillhörighet.

•

Tillåt uppdatering av stängda ärenden – För mer detaljer, se kapitlet
Ärenden

•

Skapa projektresurser vid ärendetilldelning – För mer detaljer, se kapitlet
Ärenden

Tillgängliga ärendefält
För mer detaljer, se kapitlet Ärenden
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Ärendetilldelningsgrupper
Administratörer kan sätta upp en eller flera grupper som
"ärendetilldelningsgrupper". Det går därefter att tilldela ärenden till sådana grupper
på samma sätt som man i dag kan tilldela ärenden till användare.

Riskparametrar
Riskparametrarna styr olika funktioner för ärendetyper som har riskfunktionerna
påslagna.
Sannolikhet och konsekvens
Här ställs värden in för riskers sannolikheter och konsekvenser. Det går att sätta
värden från 1-9 samt ange namn.
Värdegräns topprisker
Parametern styr vilka risker som ska visas i sektionen topprisker i risksidan. Enbart
risker som har ett värde högre än eller lika med värdegränsen visas.
X-axelparameter
Det går att byta axlar på Sannolikhet och Konsekvens i riskmatrisen mha fältet Xaxelparameter.
Bakgrundsfärger i riskmatrisen
Funktionen gör det möjligt för en administratör att ändra bakgrundsfärgerna för
cellerna i riskmatrisen. Uppsättningen gäller för hela webbarbetsplatsen.
När man hovrar över en cell visas en listikon. Vid klick på ikonen öppnas en lista
med följande värden: Vit (default), Röd, Orange, Gul och Grön. När ett värde väljs
ändras bakgrundsfärgen för den aktuella cellen.
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Riskparametrar
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Systemparametrar
Här går det att ställa in ett antal olika standardparametrar. Standardinställningar är de
inställningar som systemet gör automatiskt om du inte väljer någon annan inställning.

Copyright  Webforum Europe AB

165

Webforum Project Management • Manual

Systemparametrar
•
•

•

•
•
•

•
•

Valuta – standardvaluta för nya projekt.
Första veckodag – standardinställningen är måndag, men visa länder
använder en annan kalender. Notera att denna inställning gäller för hela
systemet och inte per projekt.
Resurs-, Aktivitets- och Projektkategorier – standardinställningar för dessa
kategorier. Se mer under rubriken kategorier. Det är valbart om
aktivitetskategorier ska synas under ärenden eller inte.
Behörighet – anger vilken standardbehörighet en ny användare får om inget
annat val görs. Se även under administration i Teamworkmanualen.
Enheter – standardenhet för nya aktiviteter.
Visat antal träffar per sida – antalet rader som visas i systemets samtliga
listor, t ex i listan over projekt och kunder. Om den sätts till 20 och det finns
50 projekt så kommer listan att ha tre sidor med 20, 20 och 10 rader på
respective sida.
Använd veckonummer – många länder använder veckonummer för att ange
vecka. Här kan du välja om veckonummer skall visas vid tidrapportering.
Preliminärfaktura – här kan du välja om systemet skall skapa
preliminärfakturor när man skapar fakturor. Om preliminärfakturor används
måste dessa godkännas innan fakturan skapas.

•

Godkännande av tidrapporter aktiverat – anger om det ska var möjligt att
godkänna tidrapporter eller inte. Mer info om godkännande fås under
beskrivningen av tidrapportsadministration.

•

Rätt för godkännare att ändra tidrapporter – om den här kryssrutan är
markerad så har godkännare rätt att ändra i en persons tidrapport, oavsett
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behörighet på de projekt som tid är rapporterad på. Det kräver dock att
personen har tillgång till fliken för tidrapportsadministration.
•

”Kvar” uppdaterbart vid tidrapportering – om den här kryssrutan är
markerad så kan den som tidrapporterar uppdatera kvarstående tid på
projektaktivteter.
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Resursbokning
Här sätts parametrar för att hantera resursbokning. Läs mer i kapitlet om
resursbokning

Parametrar för resursbokning
Ytterligare projektstatusar
Här är det möjligt att lägga till projektstatusar utöver de som finns färdigdefinierade
i systemet. Dessa visas under projektdetaljer. De kan också väljas som kolumner i
projektkontoret.

Ytterligare projektstatusar
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Projekt och statusrapporter i Min vy
Min vy är en funktion som gör det möjligt att titta på olika delar av systemet ur sin
egen synvinkel. Min vy visas längst upp till höger i systemet.

Länk till Min vy
Det finns två delar under Min vy som är kopplade till projektplanering och
uppföljning; Projektaktiviteter och Statusrapporter:

Min vy - Projektaktiviteter

Min vy - Statusrapporter
Sektionen projektaktiviteter visar ännu ej avslutade aktiviteter som jag är tilldelad.
Statusrapportsektionen visar statusrapporter som jag har lämnat eller ska lämna. En
projektansvarig skickar ut begäran om statusrapporten ad hoc eller enligt ett
schema. Den som skriver själva statusrapporten kan ändra status, % Klar samt
skriva en radkommentar alternativt en generell kommentar. När väl en rapport har
sparats kan den inte uppdateras. Statusrapporter visas så länge projektet inte är
markerat som avslutat.
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Support & Kontaktinformation
Om du har frågor om webbarbetsplatsens verktyg eller funktioner, klicka på hjälp i
rubrikraden för att komma i kontakt med den som är ansvarig för webbarbetsplatsen.
Vi rekommenderar att du då och då besöker webforum.com och speciellt
supportdelen av webbplatsen. Här finns information om uppdateringar och nya
verktyg. Här finns också en avdelning för frågor, FAQ.
Om du inte hittar svaret på din fråga i användarmanualen eller på Webforums
hemsida får du gärna kontakta ditt lokala supportkontor alternativt den internationella
supportfunktionen genom att skicka e-mail till support@webforum.com.
Webforum Europe AB utvecklar kontinuerligt webbarbetsplatsen. Kontakta gärna
din webbarbetsplatsansvarige eller Webforum Europe AB om du har önskemål och
tips, det uppskattas!
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Bilaga 1 Rapporter och analys samt grafer
Grunder i rapportering
När du skapar en rapport, tänk precis på samma sätt som när du skapar en rapport i
pappersform eller i Excel. Alla rapporter innehåller filter, rader, kolumner och
mätvärden. Om du vill skapa en rapport som visar hur mycket tid olika resurser har
lagt på ett projekt varje månad kan du skapa en rapport med följande uppställning:
Filter: Projekt = Nytt bokföringssystem Enhet = Timmar
Kolumner
2008
2009
Q4
Q1
Dec
Jan
Feb
Summa
Rader
Person A
20
30
10
60
Person B
10
10
10
30
Person C
10
10
10
30
Sum
40
50
30
120
Resurser, tid, projekt och enheter kallas dimensioner.
År och månader är exempel på olika hierarkiska nivåer. Enskilda förekomster av en
dimension, som Person A, kallas medlemmar.
Följande dimensioner och hierarkier används (kontakta Webforum om du vill skapa
ytterligare mätetal):
Kategori
Dimension/
Beskrivning
Hierarkisk
nivå
Mätvärden
Antal

Standardenhet är timmar, men det är möjligt att använda
dagar eller någon annan måttenhet som administratören har
valt att lägga till i systemet. För att inte summera olika
enheter med varandra är det viktigt att du ser till att ditt val
inte innehåller olika enheter. Detta kan göras genom att välja
UOM (måttenhet) i aktivitetskategorin.
Belopp är värdet av rapporterade enheter gånger priset
Kostnad är värdet av rapporterade enheter gånger kostnaden
per enhet.

Belopp
Kostnad
Dimensionskategorier
Aktivitet

Aktivitetskategori
Aktivitet

Standardkategorin är ”standard”, men det är möjligt att
använda alla andra kategorier som administratören valt att
lägga till i systemet.
Namnet på de i systemet tillgängliga aktiviteterna. Alla
aktiviteter för alla projekt visas.
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Kategori

Dimension/
Hierarkisk
nivå
Fakturerbar
aktivitet
Aktivitetsstatus
Enhet

Kalender

Datum
Kvartal
Månad
Vecka
År
År-KvartalMånad-Datum
År-VeckaDatum

Calendar
Aggregation

Acc
Current
YTD
Fakturerbar
kund
Kundnamn
Fakturerbart
projekt
Valutakod

Kund

Projekt

Projektkategorier
Projektledare
Projektnamn
Projektstatus
Resurs

Resurskategorier
Resursnamn

Resurstyp

Beskrivning

Den här dimensionen visar om en aktivitet är fakturerbar
eller inte. Detta är framförallt intressant för konsultbolag
eller företag med internprissättning.
Visar om en aktivitet har status Ej startad, Pågår eller Klar
Mätetalsenhet. Standard är timmar, men det är möjligt att
använda alla andra enheter som administratören valt att
lägga till i systemet, t ex dagar. Genom att välja enhet får du
en lista på alla tillgängliga enheter.
Med de olika datumfälten kan du följa upp olika
tidsperioder. Eftersom det finns många olika sätt att följa
upp perioddata, kan du i PM kombinera dessa. Exempelvis
kan du välja att visa år i kolumner och månader i rader om
du vill.
År-Kvartal-månad-dag är ett exempel på en hierarki. Genom
att klicka på en viss hierarkisk nivå är det möjligt att borra
sig ned till nästa nivå. Detta är ett mycket snabbt sätt att
flytta uppåt och nedåt i detaljnivå.
- visar värden för alla perioder upp till aktuell period
- visar värden för aktuell period
- visar värden för respektive år upp till aktuell period
Visar om kunden är fakturerbar eller inte.
Kundnamn
Indikerar om projektet är fakturerbart eller inte.
Valuta - det är viktigt att välja valuta om du analyserar
projekt med olika valutor. Belopp som visas blir annars en
blandning av olika valutor.
Det finns totalt tre projektkategoribegrepp som kan
innehålla valfritt antal värden. Kategorierna bestäms av
administratören.
Namnet på projektledaren.
Projektnamn. Finns både som list och som hiearki med
huvudprojekt överst.
Visar om ett projekt är Ej startat, Pågående eller Avslutat
Det finns totalt tre resurskategoribegrepp som var och en
kan ha ett valfritt antal värden.
Detta är normalt samma sak som användare, men om det
finns andra resurser i systemet kommer även de att vara
tillgängliga.
Visar om en resurs är en användare, projektresurs eller
allmänn resurs.
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Kategori

Tidrapport

Dimension/
Hierarkisk
nivå
Fakturerbar
Fakturerad

Resursbokningsstatus
Scenario

Rapport
godkänd
Rapport klar
Värden:
Bokad
Preliminär
Ej Definierad
Värden:
Bokning
Baseline
Budget
Förbrukat
Prognos
Kvar

Beskrivning

Anger om det som rapporterats på en kombination av
projekt, aktivitet och resurs är faktureringsbart eller inte.
Anger om en viss tid/resursutnyttjande har fakturerats eller
inte
Anger om rapporterad tid är godkänd eller inte
Anger om rapporterad tid är klarmarkerad eller inte
Anger vilken bokningsstatus resursen har för ett viss projekt

Möjliggör uppföljning av enheter och belopp, såväl
förbrukat som kvarstående.
I den här dimensionen är inte toppnivån summan av
undernivåerna.
Baseline, Budget, Kvar och Prognosvärden fördelas per
automatik på kvarstående vardagar för kombinationen
aktivitet och person, vilket betyder att Rapport &
Analysfunktionen även kan användas för såväl
resursplanering som prognoser för intäkter/kostnader per
tidsenhet.
Det är endast en baseline som visas här. Vilken som ska
visas sätts för respektive projekt. För baseline finns bara
enheter och inte belopp lagrade.
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Att arbeta med grafer
Grafverktyget gör det möjligt att snabbt analysera data grafiskt. Den fungerar enligt
samma principer som Rapport & Analysfunktionen, men antalet dimensioner som
visas samtidigt är begränsat.

Grafer
Precis som Rapport & Analys så har den grafiska rapportgeneratorn några olika
sektioner, en för rapportinnehåll, en för att välja filterkomponenter, en för visning
av filter samt en för att visa rapportinnehållet.
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Rapportinnehåll

Rapportinnehåll
En rapport kan visa ett mätetal åt gången. Det är också nödvändigt att välja en
dimension som axel. I exemplet ovan är månad valt. Det är valfritt att även välja en
dimension som visas som serier/data. I exemplet ovan har kund valts. Vissa
graftyper kan dock inte visa serier/data.
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Filter
Begränsa de värden som visas för respektive dimension genom att klicka på
trattikonen brevid axel- resp. serier/datalistorna.

Filterval
Begränsa rapporten i förhållande till andra dimensioner genom att klicka på
dimensionen under ”Filterkomponenter”. Vid klick på trattikonen eller på en
dimension under “Filterkomponenter” visas dialogen för filterval och det är möjligt
att välja exakt vilka dimensionsmedlemmar som ska visas.

Filterval
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De valda värdena visas i listan över valda filter. Här går det att ändra och ta bort
filter.

Valda filter

Rapportinnehåll
Rapportinnehållet visas med hjälp av Webforums standardkomponent för grafer.
Det går att spara, ändra och välja rapporter genom att använda stjärnikonerna. (läs
mer om det under “Rapport & Analys i manualen).

Grafvisning
Excelikonen exporterar data till excel och tabellikonen ändrar så att grafens
underliggande värden visas i tabellform.

Värden i tabellform
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Det finns ett antal graftyper att välja mellan i grafvyn och de flesta är
självförklarande:

Graftyper
Inte alla grafer kan visa all data. Ett cirkeldiagram kan t ex inte visa
serie/datavärden.
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Att arbeta med rapport & analys
Rapporteringsfunktionen stödjer skapandet av nästan alla typer av numeriska
rapporter. Detta görs genom att välja från olika objekt som används i systemet och
sedan släppa ut dem i en rapportstruktur som du kan se på skärmen.
Skärmens layout ser ut så här:

Rapportlayout
Skärmen består av 5 huvudområden:
Område
Beskrivning
Värden
Objekt som du vill se som värden/mätetal i en rapport
placeras här genom att dra och släppa.
Radområde
Objekt som du vill se som rader i en rapport placeras här
genom att dra och släppa.
Kubstrukturområde Här hittar du alla de olika objekt som du kan analysera och
rapportera på. De beskrivs närmare nedan.
Filterområde
Objekt som du vill se som filter i en rapport placeras här
genom att dra och släppa. Dvs om rapporten endast omfattar
värden för ett visst projekt eller för en viss kund skall dessa
dimensioner placeras här.
Kolumnområde
Objekt som du vill se som kolumner i en rapport placeras här
genom att dra och släppa.
Rapportområde
Funktionens huvudområde. Rapporten visas i detta område.
Dimensioner och Hierarker finns i kubstrukturområdet.
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Dimensioner och hierarkier per kategori.
För att skapa en rapport som den ovan i PM går du till kubstrukturområdet och väljer
de fält som du vill använda. Börja med att klicka på pilen bredvid mätvärden.
.
Här kan du välja mellan antal och belopp.

I det här exemplet du väljer antal och drar till Mätvärdesområdet som du hittar i övre
vänstra hörnet. När detta är gjort visas summan av alla enheter i rapportområdet i
mitten av skärmen.
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Antal visas i rapporten
Nästa steg är att välja filter. Välj Projekt i strukturområdet. Välj därefter projektnamn
och dra till filterområdet, som du hittar i den övre delen av fönstret.

När du gjort det kommer du att automatiskt få upp ett popup-fönster där du kan filtrera
på vilka medlemmar du vill se. Detta förklaras mer i detalj under "Filter" nedan. När
detta är gjort, kommer enheter att filtreras så att endast de enheter som används i
projektet visas.
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Om du vill göra ytterligare filterändringar eller rensa bort alla filter, välj motsvarande
symbol till höger om filterraden. Välj
bort alla filter.

för att byta filter, och

för att rensa

Nästa filter att välja är enhetstyp. Just i detta fall var den enda enhet som användes i
projektet timmar, men enhetstyp är viktigare när till exempel flera olika projekt
analyseras samtidigt och de har olika enheter i systemet, exempelvis när ett projekt
använder dagar som enhet och ett annat projekt använder timmar.
När mätvärden och filter har valts ut, kan rader och kolumner väljas på samma sätt.
Dra resursdimensionen till radområdet i det nedre vänstra hörnet, precis ovanför
mätvärdesområdet. Välj sedan de resurser du vill följa upp. Genom att trycka på pilen
bredvid "Resurs", kan du filtrera resurs på samma sätt som projekt.

Vid val av datumdimension finns ett antal olika alternativ att välja mellan. Välj
dimensionen som har År-Kvartal-Månad-Datum-struktur. Dra Datumdimensionen
till kolumnområdet i mitten av skärmen och välj de år och månader du vill följa upp
på samma sätt som för resurser eller klicka på hierarkinsymbolen bredvid en medlem
om du vill bläddra ner till en lägre nivå.

Dvs Om du klickar på hierarkisymbolen bredvid "år" i år/kvartal/månad/datum
dimensionen, kommer du att automatiskt bläddra ner till kvartal. Om du vill stänga
2009 igen, tryck bara på minustecknet bredvid 2009:
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När du är klar, kommer rapporten att se ut ungefär så här:

Exempel på rapport
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Spara och öppna rapporter
Det är möjligt att spara rapporter både som personliga och som gemensamma
rapporter. Gemensamma rapporter visas för alla användare med tillgång till
rapportmenyn. När en rapport öppnas visar den direkt aktuellt innehåll. Den rapport
som ligger först i listan (alfabetisk ordning) visas automatiskt när rapportfönstret
öppnas.

Spara rapporter
Notera att rapporten alltid visar den information som motsvarar det urval som gjort.
Om en person t ex rapporterar tid en viss månad och en månadsrapport skapas tidigare
så kommer den att ta med även den informationen. Om en person öppnar en rapport
som innehåller data om både projekt A och projekt B, men personer bara har
läsrättighet på projekt A så kommer bara data för projekt A att visas.
Det är möjligt att spara/exportera ett visst rapportutseende som antingen en PDF eller
Excelfil. Motsvarande program öppnas per automatik när resp. knapp trycks.
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Filtrering
Filtreringsfunktionen är mycket kraftfull. Genom att högerklicka på en dimension
visas ett popup-fönster för filter.

Filter
I filtret fönstret kan du välja/välja bort medlemmar för att kunna visa en del av
medlemmarna. Avancerade rapporter
Mer än en dimension som rader eller kolumner
När du känner till grunderna i rapportuppbyggnad kanske du vill prova på mer
avancerade rapporter. Ett sätt att skapa avancerade rapporter är att ha mer än en
dimension som rader eller kolumner. Till exempel i rapporten ovan kanske du vill
veta vilka aktiviteter en viss resurs har spenderat tid på. Om du öppnar
verksamhetskategori och välja aktivitetnamn, kan du sedan dra namn till radområdet
och placera under "Resurs". Du kommer nu se att ett plustecken visas bredvid
resurserna.
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Om du klickar på plustecknet kommer alla aktiviteter som denna resurs har spenderat
tid på att visas:

Flera dimensioner på radnivån
Om du klickar på minustecknet kommer aktiviteterna inte visas längre.
Du kan också dra "Aktivitetsnamn och placera det före ”Resurser” i radområdet.
Detta gör det möjligt att se vilka resurser som har tillbringat tid på en viss aktivitet.
Du kan naturligtvis göra samma sak med kolumndimensioner genom att dra
"Resurs"- eller "Aktivitets"-dimensionen till kolumnområdet.

Skriva ut, exportera och spara rapporter
Rapporter som har skapats i PM kan skrivas ut, exporteras och sparas. Detta görs med
hjälp av verktygsfältet som ligger längst upp till vänster.

Rapporter som sparas kommer att sparas i din dator. Om du vill att dessa rapporter är
sparade i dokumentarkivet på servern kan du antingen ladda upp rapporten eller
använda drag och släpp för att ladda upp den precis som vilket dokument som helst.
I framtida versioner kommer det att vara möjligt att spara rapporten direkt på servern.
Om du öppnar en rapport kommer den automatiskt visa rapporten. Observera att alla
rapporter kommer att visa de värden som för närvarande motsvarar
urvaletskriterierna, dvs om du har sparat en rapport med ett visst värde för kvartal 1
i februarirapporten kommer den också att visa ev. marsvärden om du öppnar
rapporten i mars.
Om du vill spara eller exportera en fastrapport är det möjligt att använda antingen
PDF eller Excel-knappar i verktygsfältet. Om du trycker på dessa knappar öppnas
motsvarande program med rapporten och du kan sedan använda standardfunktioner i
PDF (Adobe) eller Excel för att spara eller skriva ut rapporter.
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