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1. Oversigt
Her finder du en oversigt over, hvad Aplanner kan anvendes til. Som nybegynder kan det være en hjælp at printe
tabellen med begreber og de mest anvendte ikoner.

1.1 Funktionalitet
Som udgangspunkt antages, at vagtplanlægning anvendes for at spare tid, så værdifuld arbejdskraft kan frigøres fra
vagtplanlægningsopgaver til primære arbejdsopgaver.

1.1.1 Rulleskema - planlægning af vagter
Der oprettes en skabelon med vagter for nogle uger og skabelonen udrulles til en vagtplan, der løber over en lang
periode. Når først skabelonen er lavet og godkendt af de involverede, er den efterfølgende arbejdsproces meget
tidsbesparende. Udrulningen kan normalt gennemføres på få minutter. Der findes effektive værktøjer til den
efterfølgende dag til dag planlægning. Som regel opnås den største besparelse ved anvendelse af
rulleskemaplanlægningen. Det skyldes både Aplanner for Windows værktøjerne, men også den disciplinering af
vagtplanlægningsprocessen som rulleskemaplanlægningen medfører.

1.1.2 Rulleskema - planlægning af mødetider
Der oprettes en skabelon med mødetider og skabelonen udrulles over en lang periode, ligesom vagterne. Herefter
er det muligt at foretage en validering af mødetider i forbindelse med omlægning af vagter, og mødetidsplanen kan
gøres tilgængelig efter behov. For virksomheder med mange medarbejdere kan det være vanskeligt for
administrator at huske, hvem der møder hvornår. Så der vil kunne spares tid på sigt ved at registrere mødetider.

1.1.3 Uddelegering af vagtbytte
Gældende plan kan gøres tilgængelig for opdatering hos alle medarbejdere, så de selv kan aftale vagtbytte
indbyrdes og registrere aftalen i vagtplanlægningsløsningen. Hvis denne løsning er i tråd med virksomhedens politik
for uddelegering, kan der spares mange administrator-timer ved uddelegering af de simple vagtopgaver som
vagtbytte.

1.1.4 Medarbejder-registrering af ferieønsker
Medarbejderne gives mulighed for at registrere ferieønsker, fridage og eksterne møder. Administrator benytter
herefter et værktøj til godkendelse af ferieønske. Når ferien flyttes til gældende plan vil de vagter, som udgår, blive
samlet i en ”Ubesatte vagter” plan, så administrator kan behandle dem systematisk.

1.1.5 Kalender synkronisering
I mange virksomheder kommunikeres planlagte opgaver via Outlook eller andre kalendersystemer. I så fald er der
en stor besparelse ved at synkronisere vagtplanen. Så spares al den tid, medarbejderne ellers ville bruge på at
indtaste vagter i Outlook. Desuden reduceres fejlmulighederne betydeligt.

1.1.6 Flekstid og norm tid
Hvis ikke virksomheden anvender et andet system til normtidsberegning kan du anvende normtids- eller flekstidssystemet i Aplanner for Windows. Det kan efter behov anvendes sammen med Web Tjek ind-ud, timeregistrering,
beregning af løn m.v.

1.1.7 Kvalifikationer
Hvis der er tilknyttet specifikke kvalifikationer til vagter (f.eks. for laboratorier eller borgerservice) kan det være
tidsbesparende at registrere kvalifikationer for medarbejderne. Er det gjort, kan Aplanner for Windows validere
kvalifikationer ved besættelse af vagter.

1.1.8 Styring af Arrangementer
Der kan oprettes aktiviteter, der omfatter arrangementer (event). Til sådanne aktiviteter kan tilknyttes medarbejder
ressourcer, beskrivelse af arrangement og en dokumentliste.

1.1.9 Statistik
Der kan udtrækkes statistikker til brug for opfølgning eller til at levere til andre systemer.
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Behovet for anvendelse af Aplanner varierer naturligvis meget fra virksomhed til virksomhed, men som regel høstes der
en stor tidsbesparelse ved en kombination af punkterne rulleskema planlægning, uddelegering af vagtbytte og
kalendersynkronisering.

1.2 Begreber
Begreb

Beskrivelse

Administrator

En Aplanner bruger, der har alle rettigheder til Aplanner, og som typisk varetager
brugeradministration.

Aplanner for
Windows

Et Windows program, som kan benyttes på en Windows PC til vagtplanlægning. Aplanner for
Windows kommunikerer med en lokal database eller en database på nettet (Cloud database).

Aplanner for Web

Et program, som på mange måder fungerer som Aplanner for Windows, men som fungerer i en
web browser. Det betyder, at vagtplanlægning kan udføres fra Pc’er, iPads og mobiltelefoner.
Web versionen har dog nogle begrænsninger i forhold til Windows versionen. De vigtigste
forskelle er: Windows versionen er generelt hurtigere til redigering og har mere avancerede
søgeværktøjer. Windows versionen har funktionalitet til synkronisering via Outlook og kan
varetage database administration.

Aplanner Mobil

Et program, som fungerer i en web browser, og som især er rettet mod mobiltelefon
anvendelse. Programmet kan benyttes til at få overblik over egne vagter, til vagt bytning og til
bookning af vagter.

(Web Mobil)
Aplanner Tjek ind
og ud
(Web tjek ind og
ud)

Et program, som gør det muligt at registrere mødetid. Ved tjek ind oprettes en mødetid med
aktuelt starttidspunkt. Ved tjek ud sættes sluttid for dagens mødetid. Tjek ind og ud tider
angives i 15 minutters intervaller.

Aplanner
Synkronisering

Funktionalitet i Aplanner for Windows, som muliggør at vagter kan sendes til medarbejderes
kalendere. Synkroniseringen fungerer for flere e-mail/ kalender systemer (f.eks. Google). Men
der er behov for en Microsoft Outlook til at udføre synkroniseringen.

Aktivitet

En aktivitet er, hvad en medarbejder (ressource) udfører inden for et bestemt tidsinterval.
Aktiviteten kan afspejle, hvor medarbejderen er, f.eks. "I musikbiblioteket". Den kan også være
relateret til betalingsbetingelser eller omkostninger, f.eks. "Normalt arbejde" eller "Weekend
arbejde". Der skal oprettes aktiviteter i Aplanner for Windows for alt, hvad der ønskes
timeoptælling af.

Dagsopgave

En dagsopgave beskriver en typisk arbejdsdag for en medarbejder, dvs. hvornår og hvilke
aktiviteter medarbejderen udfører i løbet af en dag. En dagvagt kan være, at en medarbejder
starter med arbejde kl. 10 i køkkenet og derefter serverer for kunderne i restauranten fra kl. 12
til kl. 16. I dette eksempel repræsenterer vagten to sæt af aktiviteter, der udføres i to perioder,
nemlig:

(Tidligere også
benævnt Vagt)

10:00 – 12:00 Køkken arbejde
12:00 - 16:00 Servering i restauranten
En vagt repræsenterer en arbejdsdag med en eller flere aktiviteter I Aplanner for Windows.
Formålet med at anvende begrebet dagsopgave er, at dagsopgaver er ”objekter” i Aplanner for
Windows og derfor kan flyttes omkring med klip, kopier og indsæt. Du behøver ikke at oprette
dagsopgaver selv. De opstår automatisk, når der foretages registrering af vagter. I sjældne
tilfælde kan det dog være praktisk at oprette dagsopgaver, som anvendes hyppigt, f.eks. Ferie
eller Afspadsering eller hvis du vil navngive en sammensat vagt.
Medarbejder

I de fleste tilfælde kan Medarbejder anvendes som synonym for ressource. En ressource kan
dog være noget andet, f.eks. en maskine eller et lokale.
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Medarbejder er også en rolle. En medarbejder har typisk læserettigheder til Aplanner og
rettigheder til anvendelse af Web Mobíl.
Opgave

Synonym for vagt.

Plan

En plan omfatter, som navnet angiver, planlagte opgaver for et antal medarbejdere. Du kan
oprette mere end én plan i databasen. Dette er nyttigt, hvis du har en virksomhed med flere
afdelinger, og medarbejdere kan arbejde for mere end én afdeling i en periode. En Plan kan
konfigureres som grundplan (skabelon) eller som løbende (udrullet) vagtplan. En Plan
indeholder et antal planversioner, som hver især repræsenterer en kalender med vagter. Som
eksempler kan nævnes ”Planlagt” som er gældende plan og ”Ferieønsker” som er en kalender
med ferieønsker. Kombinationen Plan og Planversion er til stor hjælp, idet hver plan kan
konfigureres med tilknyttede medarbejdere, aktiviteter, adgangsrettigheder m.v. Alle disse
konfigurationer ”arves” af de enkelte planversioner. Planer kan deles. I delte planer kan du se
vagter fra andre delte planer (med lilla tekst).

Grundskema
Skabelon

Planversion
(Tidligere benævnt
Plan Dimension)

Angiver versionen af planen. Planversion kan defineres og anvendes frit af Aplanner for
Windows brugere, men i praksis anvendes ofte følgende konvention, som udnyttes i funktioner
til udrulning m.v.
•
•
•
•
•
•

•

Planlagt: Gældende plan, dvs. den plan, du laver dag til dag rettelser i.
Budget: En kopi af den udrullede skabelon plan. Så kan du let sammenligne
gældende plan med ”idealplanen”, dvs. planen, som den så ud før ændringer.
Aktuel: Indrapporterede timer, f.eks. via medarbejder timerapportering. Anvendes
sjældent i vagtplanlægning.
Mødetider: Plan for medarbejdernes mødetider. Kan benyttes til kontrol af, at
medarbejdere faktisk har mødetid, på de tider, hvor medarbejderen tildeles vagter.
Ferieønsker: Kan benyttes af medarbejdere til indrapportering af ferieønsker.
Ubesatte: Her placeres kopi af de vagter, der fjernes, f.eks. ved indlæggelse af
feriedage. Ubesatte vagter kan herefter flyttes til andre medarbejdere eller slettes
efter behov.
Kladde: Kan benyttes efter behov til afprøvning af ukendte funktioner i Aplanner for
Windows.

Ud over de nævnte kan der oprettes planversioner til mange andre formål, f.eks. Vinterplan og
Sommerplan.
I Aplanner for Windows består en vagtkalender af en Plan med tilhørende Planversion.
Fordelen er at hver enkelt Planversion ”arver” egenskaberne for planen, f.eks. de tilknyttede
medarbejdere. Herved bliver det nemt at gemme en Kladde eller lave en Idealplan som kopi af
gældende plan.
Projekt

Synonym for plan

Ressource

En ressource repræsenterer en medarbejder eller en ressource, du vil planlægge for. Det vil
typisk være en enkelt person, men du kan også oprette ressourcer, der repræsenterer grupper
af medarbejdere eller andre ressourcer såsom maskiner, tennisbaner m.v. Aplanner for
Windows kan håndtere planlægning for mange hundrede medarbejdere.

Skemalægger

En medarbejder, der lægger vagtskema. En skemalægger har typisk alle rettigheder til
Aplanner, bortset fra retten til at ændre brugerrettigheder.

1.3 Ikoner
Aplanner omfatter tæt på 400 funktioner, som brugeren kan udføre. For at gøre betjeningen nemmere er menuer og
knapper forsynet med ikoner. Nogle ikoner er specifikke for en enkelt funktion, men mange af ikonerne optræder på de
fleste Aplanner skærmbilleder og websider. Nedenfor ses en liste over de mest benyttede ikoner og deres betydning.
Ikon

Beskrivelse
Valider og godkendt, eller valider, godkend og afslut.
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Afslut, dvs. luk igangværende funktion. Denne ikon udgår, da brugeren i stedet kan taste ESC eller trykke
på det røde kryds i højre øverste hjørne af skærmbilledet.
Hjælp til det skærmbillede eller den webside, der aktuelt vises.
Dan udskrift. Udskrifter dannes som HTML sider, der vises i en browser (eller i Excel), hvorfra udskriften
kan formateres og printes efter behov.
Bladring fremad. På ugeplan billedet bladres en uge frem og på dagplan billedet bladres en dag frem.
Bladring tilbage.
Genopfrisk billede. Oplysninger hentes fra databasen og billedet genopfriskes.
Sorter alfabetisk stigende.
Sorter alfabetisk faldende
Sorter med nøgle stigende (Teksten ”sorteringsnøgle” først, herefter alfabetisk.)
Sorter med nøgle faldende.
Opret et nyt objekt, f.eks. en ny aktivitet.
Slet et objekt, f.eks. en aktivitet.
Fortryd den seneste handling, som er udført, f.eks. en sletning.
Kopier valgte objekter, f.eks. et antal celler på ugeplan billedet.
Klip.
Sæt ind. Indsæt kopierede eller klippede objekter.
Flet. Fungerer som Sæt ind, men fjerner ikke eksisterende indhold og sætter kun ind hvis muligt.
Flet, hvor der overskrives.
Byt. Anvendes til vagtbytte.
Godkend. Benyttes bl.a. til funktionen ”godkendelse af ferie”
Vis egenskaber for en plan. På billedet med planegenskaber kan du vælge om planen skal være en
skabelon, du kan vælge medarbejdere og aktiviteter, der skal indgå i planen og du kan dele planer.
Start funktionen ”Plankopiering”, dvs. den avancerede plankopiering. Øvrige plankopieringer, f.eks.
udrulning kan vælges under menuen Funktioner.
Ikonet set på oversigten over brugere. Ved aktivering dannes en liste med sikkerheds anbefalinger.
Start funktionen ”Dan Outlook synkroniseringsliste”. Funktionen overfører vagter, der skal Outlook
synkroniseres til en liste.
Start funktionen ”Outlook synkronisering”. Funktionen tømmer Outlook synkroniseringslisten og danner
kalenderposter, som sendes via Outlook.
Vis indstillinger. De fleste indstillinger kan sættes pr. bruger. Enkelte indstillinger gælder dog for alle.
Vælg alle objekter i en liste. Generelt ignoreres listens indhold, hvis du har sat flueben ved ”Sæt inaktiv”.
Fravælg alle objekter i en liste.
Normal visning på Aplanner billederne. Der vises en plan for den valgte plan og planversion.
Visning af to planer på Aplanner billederne. Her vælges en plan og to planversioner. Planerne vises ved
siden af hinanden. Du kan f.eks. vælge at se gældende plan (Planlagt) sammen med Mødetider.
Visning af to planer på Aplanner for Windows billedet. Her vælges plan og to planversioner. Planerne
vises over hinanden.
Visning af to planer på Aplanner billederne. Her vælges en plan og to planversioner. Den første
planversion vises som på billedet med normal visning. Den anden planversion vises på samme billede
med grå tekst og hvid baggrund. Hvis der er overlap i en celle mellem de to planversioner vises vagten
fra planversion nummer 2 i parenteser i Aplanner for Windows. Vagter i parenteser vises dog kun, hvis du
har valgt at se automatisk dannede vagter. (Denne visning er ny i version 20.05.15)
Naviger til første mandag i en skabelon (rulleskema)
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Naviger til denne uge eller dags dato.

Der findes genvejstaster svarende til mange af de viste ikoner. En oversigt over genvejstaster kan hentes fra Hjælp
menuen i Aplanner for Windows.

1.4 Konventioner for Planer og Planversioner
Aplanner er et ”værktøj”, som kan anvendes efter behov, men det er nemmere at betjene funktionerne til udrulning og
plankopiering hvis konventionerne for planer og planversioner følges. Mange indstillinger kan også undgås, da de
forudindstilles efter konventionerne. Standardnavnene for planversioner kan ændres efter behov i data kataloget Plan
Versioner.
Plan
Plan

Planversion
Planlagt
Budget
Aktuel

Kladde
Planlagt

Anvendelse
Gældende vagtplan med dag til dag rettelser
Kopi af udrullet vagtplan (Gældende plan før der laves ændringer)
Kan anvendes til medarbejderes timeregistreringer, hvis timeregistrering
anvendes i løsningen.
Mødetider for medarbejderne. Mødetider kan udrulles fra en skabelon ligesom
vagter.
Her kan registreres ferieønsker fra Web Mobil eller ved brug af Aplanner. De
registrerede ønsker kan godkendes med Godkend knap i Aplanner for
Windows.
Her placerer funktionen ”Godkendelse af ferieønsker” vagter, som bliver
ubesatte efter placering af ferie. Skemalægger kan også flytte til Ubesatte med
Flyt funktionen. Ubesatte kan anvendes fra Web Mobil til Bookning, hvis denne
funktion anvendes.
Kan anvendes til afprøvning uden konsekvenser for driftsdata
Her placeres skabelon for vagter.

Mødetider

Her placeres skabelon for mødetider.

Mødetider
Ferieønsker

Ubesatte

Skabelon
(grundskema)

Det kan oprettes Planer efter behov. Planer kan dele medarbejdere (Se billedet Planegenskaber i Aplanner for
Windows). Der kan også oprettes skabeloner efter behov, f.eks. en skabelon for mandag til fredag og en anden skabelon

1.5 Installation af Aplanner for Windows
Det er nemt at hente og installere Aplanner for Windows med en tom database fil.
1.
2.
3.

Hent Aplanner for Windows fra PlanAHead hjemmesiden https://www.planahead.dk
Installer Aplanner for Windows ved at klikke på den hentede installationsfil
Start Aplanner for Windows ved at dobbeltklikke på Aplanner for Windows ikonet på skrivebordet

Der kan oprettes op til 5 medarbejdere i databasefilen uden licens. Det er tilstrækkeligt til at du kan afprøve løsningen.
Til afprøvning er det muligt at koble sig på PlanAHead’s demo database: Databasenavnet er DemoDatabase og
brugernavnet er User. Der skal ikke angives en adgangskode. Der er kun læseadgang til demodatabasen, men de fleste
funktioner kan ses. Større løsninger til drift, baseres på en fælles database, som etableres af PlanAHead (cloud løsning)
eller af kundens IT-afdeling
Ved forsøg på installation, kan du blive advaret af Windows sikkerhedssystemet. Er du i tvivl, kan du kontrollere at web
siden har et PlanAHead certifikat (tryk på nøglen i browseren).

1.6 Bruger login
Når du starter som kunde får du udleveret et databasenavn, et brugernavn og en adgangskode. Disse oplysninger
anvendes til at starte op fra Aplanner for Windows:
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Login sker ved tryk på fluebenet eller RETUR knappen. Ikonet med Pil ned anvendes første gang du skal logge dig på en
database, som er placeret hos jeres IT-Afdeling.
De samme login-oplysninger kan anvendes til at logge på Aplanner for Web:

Klikker du på fluebenet startes Aplanner for Web, der på mange måder ligner Aplanner for Windows. Klik på Web Mobil
for at få adgang til at registrere ferieønsker, bookning og vagtbytte. Klik på Web Tjek ind og ud, hvis du skal registrere
timer.
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Hvis drift af databasen sker i egen IT-afdeling skal du logge på Aplanner for Windows med fanebladet ”Lokal Database”.
Oplysninger om, hvad der skal indtastes leveres af IT-afdelingen, ligesom oplysning om web adresse for Aplanner for
Web.
Hvis du vil afprøve en database kan du fra Aplanner for Windows logge på fanebladet ”Database fil” eller du kan logge
på PlanAHead demodatabasen: databasenavnet er DemoDatabase, brugernavnet er User og adgangskoden er tom. Det
er ikke muligt at foretage indtastninger på demodatabasen.
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2. Lynkursus
Her får du et lynkursus i at lave den første vagtplan.

2.1 Betjening
Betjening af Aplanner for Windows er ikke kompliceret, men det kræver lidt øvelse at finde rundt i ”værktøjskassen”.
Hermed et hurtigt overblik over, hvordan Aplanner for Windows betjenes. En mere udførlig beskrivelse findes i denne
vejledning afsnit 10.

2.1.1 Hovedmenu

Hovedmenuen fungerer efter samme princip, som du kender fra Office produkterne. Vælg Hjem for at planlægge, Data
Kataloger for at se på medarbejder katalog osv. Brugere med begrænset adgang til Aplanner for Windows ser muligvis
ikke alle menupunkter i hovedmenuen.

2.1.2 Visning af planer

Her kan du
•
•
•
•
•
•
•

Vælge startdato og periode
Skifte mellem de 5 plan visninger Ugeplan, Dagplan, Aktivitetsplan, Aktivitetsuger og Vagtplan.
Vælge hvilken plan, du vil se (Billedet viser planen Demo)
Vælge hvilken planversion du vil se (Billedet viser Planlagt, som er gældende plan)
Du kan også vælge om du vil se to planversioner samtidigt, f.eks. Planlagt og Mødetider. Fra og med version
20.05.15 er det også muligt at se to planversioner som overlapper på samme skærmbillede.
Ikonet med 1 tallet benyttes til at flytte datoen til den første mandag i en plan skabelon
Ikonet med hjertet benyttes til at flytte datoen til dags dato.

2.1.3 Sortering og filtrering
Sortering og filtrering er vigtigt, hvis der planlægges for mange
medarbejdere. Der kan sorteres alfabetisk op og ned og efter navn og med
nøgle op og ned. Nøgle består af kolonnerne Sorteringsnøgle, som er et
brugervalgt tekstfelt efterfulgt af navn.
Klik på Filter og Søg ikonerne for at filtrere og søge.

Filtrering begrænser de data du ser på samme måde, som havde du fravalgt Medarbejdere eller Aktiviteter i funktionen
Planegenskaber.
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2.1.4 Redigering

Benyt redigeringsknapperne til at redigere udvalgte områder på Ugeplan eller Dagplan billedet. Du kan også anvende
Ctrl C og andre genveje til redigering. Oversigt over muligheder findes under Hjælp menuen. ”Flyt til” benyttes til at flytte
et område til en anden planversion. ”Indsæt” benyttes til at indsætte nye data i udvalgte celler i Ugeplan eller Dagplan.
Indsæt kan udføres på alternative måder:
•
•
•

Vælg et område på skærmen og klik på et element i ”Malelisten”, som vises i venstre side af skærmen.
Træk et element fra ”Malelisten” til en celle og slip
Dobbeltklik på en celle og indtast.

2.1.5 Navigering

Ikonernes anvendelse linje for linje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vis Planegenskaber for planen
Start plankopiering
Start dannelse af Outlook synkroniseringsliste
Start Outlook synkronisering
Start medarbejdersynkronisering
Udskriv det billede, du ser på skærmen
Vis Hjælp
Start statistikmodulet
Vis aktivitetssummer for den plan, du ser
Skift tilbage i dato
Genopfrisk billedet
Skift frem i dato

Der findes andre muligheder for navigering:
•
•
•

På Ugeplan billedet kan du dobbeltklikke på en kolonneoverskrift. Så skiftes til Dagplan billedet.
På Dagplan billedet kan du taste ”u”. Så vises Ugeplan billedet.
Dobbeltklik på en medarbejder. Så vises stamdata for medarbejderen.

2.1.6 Indstillinger

Der findes mange brugerindstillinger, som kan tilpasse layout m.v. efter brugerens ønske. Prøv selv!
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De få indstillinger, som er fælles for alle brugere er samlet under Aplanner indstillinger

2.1.7 Hjælp

Hjælp menuen indeholder forskellige muligheder for hjælp. Versionsoversigten er speciel vigtig, da den beskriver
indholdet i de enkelte versioner af Aplanner for Windows. Benyt versionsoversigten til at afgøre, om det er tid til at skifte
til nyeste version.

2.2 Lynkursus i forretningsgange
Aplanner for Windows kan anvendes på mange måder, men hermed en kort oversigt over nogle nyttige
forretningsgange.

2.2.1 Etablering af stamdata
Etablering af brugere og medarbejdere udføres normal af PlanAHead ved opstart på basis af en medarbejder liste fra
kunden.
Der skal oprettes aktiviteter, som skal indgå i vagter. De fleste anvender aktiviteterne Mødt, Ferie, Fri samt et antal
kundespecifikke aktiviteter a la: Information, Skranke, Aftenvagt.
Der skal oprettes planer. Planer er enten skabeloner (grundskemaer) eller kalenderplaner. Hermed et par eksempler:
•
•
•
•

Plan bibliotekarer
Plan administration
Skabelon mandag- torsdag
Skabelon weekend

Efter oprettelse af planer skal der tages stilling til deling og hvem, der skal deltage i hvilke planer. For skabeloner skal
der vælges, hvor mange uger den løber over. Det udføres fra billedet Plan Egenskaber.
Når dette arbejde er udført er stamdata klar til brug. Stamdata kan siden ændres efter behov.

2.2.2 Etablering af skabelon
Etablering af en skabelon kan ske i følgende trin
1.
2.
3.

Registrer vagter for de først få dage ved at ”male” på Dagplan billedet. Vagter registreres i planversionen
Planlagt, mødetider (hvis ønskes) registreres i planversionen Mødetider.
Skift til Ugeplan billedet og benyt kopier indsæt til at oprette flere vagter. Skift mellem Dagplan og Ugeplan
billedet efter behov.
Når registreringsarbejdet er slut dannes rapporten Arbejdsliste. Den tæller timer for alle aktiviteter og er
velegnet til kontrol af, at skabelonen er som forventet.

2.2.3 Udrulning
Vælg funktionen ”Udrul” og beslut, hvor mange uger, der skal udrulles. Hvis du udruller flere skabeloner til samme plan,
skal der sættes flueben i feltet Flet.
Efter en udrulning kan du se vagterne i planversionen Planlagt, og en kopi i planversionen Budget. Mødetider kan du se i
planversionen Mødetider.

2.2.4 Kontrol af gældende plan
Under det daglige arbejde med gældende plan (planversion Planlagt) kan du få behov for at kontrollere dit arbejde.
Hermed nogle bud på, hvordan:
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•
•
•

Benyt funktionen Validering af Mødetider til at kontrollere, om der skulle være oprettet en vagt, som ligger uden
for medarbejderens mødetid.
Vis planversionerne Planlagt og Budget ved siden af hinanden på Ugeplan billedet. Så kan du sammenligne
gældende plan med ”idealplanen”, dvs. den udrullede skabelon.
Ved større omlægninger kan fjernede vagter flyttes til planversionen Ubesatte. Efterfølgende kan du vise
Planlagt og Ubesatte samtidigt på Ugeplan billedet. Så kan vagterne i Ubesatte behandles (slettes eller flyttes til
andre medarbejdere i gældende plan)

2.2.5 Ferieplanlægning
Hermed nogle trin i ferieplanlægningen:
1.
2.
3.
4.
5.

Lad medarbejderne registrere ferieønsker via Web Mobil med en passende deadline.
Vis planversionerne Planlagt og Ferieønsker samtidigt på Ugeplan billedet.
Vælg de ferieønsker, som umiddelbart kan godkendes og tryk på Godkend ikonet. Så flyttes vagter fra
gældende plan til Ubesatte og den godkendte ferie flyttes til gældende plan.
Vis Planlagt og Ubesatte samtidigt på Ugeplan billedet. Flyt eller slet vagterne fra Ubesatte.
Tag stilling til de ferieønsker, som ikke umiddelbart kan godkendes.

Som administrator kan du styre, hvordan ferieønsker registreres og godkendes:
•

•
•

Hvis det skal være muligt at se allerede godkendte ferieønsker i plan versionen ”Ferieønsker” skal der oprettes
en aktivitet ”Godkendt”. Aktiviteten skal tilknyttes til planen ved at vælge Planegenskaber for planen og sætte
egenskaben ”Aktivitet for godkendt ferie” til at pege på aktiviteten ”Godkendt”.
De aktiviteter, f.eks. Ferie, Fri, Møde, som brugerne skal kunne registrere via web siden ”Web Mobil” skal have
sat egenskaben ”Tillad registrering af ferieønsker” til Ja. Øvrige aktiviteter kan ikke vælges af brugerne.
Funktionen ”Godkendelse af ferie”, som administrator kan benytte ved at klikke på ”Godkend ferie” ikonet” fra
Aplanner for Windows overskriver en hel dag med en feriedag. Hvis en aktivitet, f.eks. ”Møde” skal godkendes
uden at overskrive hele dagen, skal egenskaben ”Flet ved godkendelse af ferieønske” sættes til Ja for
aktiviteten.

2.2.6 Arrangement styring
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opret en plan Arrangementer
Opret en Aktivitet Arrangement
Opret et par ”medarbejdere” Arrangement
Tilknyt Arrangement medarbejderne til planen Arrangement og del Arrangement med en plan for vagter. Dette
udføres ved anvendelse af funktionen Plan Egenskaber
Opret arrangementer ved dobbeltklik i celle. I kommentarfeltet tilføjes Alias navn, f.eks. ”Bio forestilling”. Efter
behov kan der også oprettes en dokumentliste.
Opret efter behov en tilhørende vagt, som allokerer en medarbejder til arrangementet.
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3. Oprettelse af stamdata
Her finder du en beskrivelse af, hvorledes du opretter og vedligeholder stamdata, som f.eks. brugerrettigheder,
medarbejdere, aktiviteter og planer. Stamdata findes under Aplanner hovedmenuen Data kataloger. Hvordan billederne
til oprettelse af stamdata betjenes, er nærmere beskrevet i afsnit 10.

3.1 Oprettelse af brugere
Brugere anvendes til login og til eje brugerrettigheder. Derfor hedder kataloget Brugerrettigheder. Der skal som minimum
oprettes en bruger per medarbejder. Skemalæggere kan evt. have behov for mere end en bruger, f.eks. en bruger med
skemalægger rettigheder og en bruger med medarbejder rettigheder. Oprettelse af brugere kan nemmest ske ved at
importere en tabel med basale brugeroplysninger (navn, e-mail m.v.). Når brugerne er oprettet som objekter, skal der
sættes egenskaber, som definerer hver enkelt brugers rettigheder og tilhørsforhold til planer og medarbejdere. For at
gøre det nemt, kan bruger rettigheder tildeles ved anvendelse af en skabelon. Aplanner leveres med tre skabeloner, som
kan anvendes direkte eller tilpasses: Medarbejder, Skemalægger og Administrator. I det følgende eksempel gennemgås,
hvorledes en bruger Kirsten oprettes som medarbejder og bruger:
1.

Kirsten oprettes som medarbejder på oversigtsbilledet over medarbejdere ved at trykke på det grønne kryds, og
ved at ændre navnet Navn til Kirsten

2.

Brugeren Kirsten oprettes i bruger kataloget, knyttes til medarbejderen Kirsten som webmobil medarbejder og
tildeles bruger skabelonen Medarbejder.
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3.

Detaljer for Kirsten vises efter dobbeltklik. Kirsten tilknyttes til planen Bibliotekarer og tildeles tilladelser til
vagtbytte m.v.
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4.

Yderligere detaljer vælges efter klik på Vis detaljer ikonet. Her kan du, hvis ønskeligt begrænse de planer,
planversioner m.v., som Kirsten har rettighed til at anvende.

Egenskaber og funktioner for bruger

Adgangskode

Adgangskode. Anvendes ved login til Aplanner for Windows og
Aplanner for Web. Adgangskoder er personlige og krypteret.

Kan ændres

Aktiveret

Objektet er aktiveret. Hvis egenskaben er NEJ kan objektet ikke
anvendes. Kan f.eks. sættes til NEJ for at forhindre login med en
brugerskabelon.

Kan ændres

Bruger skabelon

Sæt reference til en skabelon for en gruppe af brugere, der skal have
samme rettigheder.

Kan ændres

Brugertilladelser

Detaljeret styring af brugertilladelser.

Kan ændres

Dato for oprettelse

Oprettelsesdato for et objekt. Dette er et tidsstempel for oprettelse i
modsætning til Startdato, som definerer fra hvornår objektet kan
anvendes i planlægningen.

Kan læses

Dato for skift af adgangskode Dato for skift af adgangskode

Kan læses

Dato for ændring

Ændringsdato for et objekt, dvs. et tidsstempel for, hvornår objektet
blev ændret sidst.

Kan læses

Email for to trins login

Hvis E-mail adressen er sat, sendes godkendelseskode efter login
med brugernavn og adgangskode.

Kan ændres

E-mail

E-mailadresse. Her kan anføres en eller flere e-mailadresser adskilt af
Kan ændres
komma eller semikolon.

Farve

Vælg farve fra farveskemaet. Farver har ikke nogen systemmæssig
betydning, men kan øge overskueligheden af data.
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Forkortelse

Forkortelse for objektnavn.

Kan ændres

Fra tid

Angiver det daglige starttidspunkt for et objekt.

Kan ændres

Kommentar

Kommentarfelt

Kan ændres

Mobil

Mobilnummer

Kan ændres

Navn

Navn på et objekt. Navngivningen er valgfri, men det kan være en
fordel at anvende unikke navne, og navne hvor de 3 første bogstaver
er unikke aht. visning på Ugeplan mv.

Kan ændres

Slutdato

Slutdato for et objekt. Et objekt kan ikke anvendes i planlægning efter
slutdatoen.

Kan ændres

Sorteringsnøgle

Valgfri alfanumerisk sorteringsnøgle for objekter. Hvis den ikke er
udfyldt sorteres alfabetisk efter Objektnavn. Hvis udfyldt sorteres først Kan ændres
efter Sorteringsnøgle, herefter Objektnavn.

Startdato

Startdato for et objekt. Objektet kan ikke anvendes i planlægning før
startdato.

Kan ændres

Synk: Web Mobil medarbejder

Begræns funktionen Synkroniser til Web Mobil medarbejder ved at
sætte flueben

Kan ændres

Telefon

Telefon nummer

Kan ændres

Til tid

Angiver det daglige slut tidspunkt for et objekt.

Kan ændres

Vælg medarbejdere

Medarbejder udvalg til plan eller udskrift.

Kan ændres

Vælg planer

Udvælg Planer.

Kan ændres

Vælg planversioner

Vælg Planversion. En plan kan optræde i flere versioner. Der findes en
række forud definerede planversioner, f.eks. Planlagt til vagter og
Kan ændres
Mødetider til mødetider.

Web mobil medarbejdere

Benyttes til at sammen knytte en bruger med en eller flere
medarbejdere.
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3.2 Oprettelse af medarbejdere
Medarbejdere er ressourcer i vagtplanlægningen. Oprettelse af medarbejdere sker nemmest ved at importere et skema
med medarbejderoplysninger (Navn, Forkortelse, E-mail adresse og evt. sorteringsnøgle). Herefter kan der efter behov
sættes egenskaber for hver enkelt medarbejder.

Medarbejderen kan tilknyttes til en plan ved anvendelse af billedet Vis Planegenskaber:
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Egenskaber og funktioner for medarbejder

Adresse

Adresse på Medarbejder eller Kunde.

Kan ændres

Afdeling

Afdeling

Kan ændres

Behovs Procent

Vægt til Behovsliste 0-100

Kan ændres

Benyt mødetider i fleks beregningen hvis egenskaben er sat til JA.
Benyt mødetider i fleks beregning Hvis egenskaben er sat til NEJ benyttes ugenorm i fleks
Kan ændres
beregningen.
By

By

Kan ændres

Dato for oprettelse

Oprettelsesdato for et objekt. Dette er et tidsstempel for oprettelse
i modsætning til Startdato, som definerer fra hvornår objektet kan Kan læses
anvendes i planlægningen.

Dato for ændring

Ændringsdato for et objekt, dvs. et tidsstempel for, hvornår
objektet blev ændret sidst.

Kan læses

E-mail

E-mailadresse. Her kan anføres en eller flere e-mailadresser
adskilt af komma eller semikolon.

Kan ændres

Farve

Vælg farve fra farveskemaet. Farver har ikke nogen
systemmæssig betydning, men kan øge overskueligheden af
data.

Kan ændres

Fleks og periodenorm

Dato styret fleks og periode norm.

Kan ændres

Forkortelse

Forkortelse for objektnavn.

Kan ændres

Hviletid i timer

Hviletid efter vagt. Sat til 11 timer, men kan ændres.

Kan ændres
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Identifikation

Identifikation af et objekt. Alle objekter tildeles et unikt objekt
nummer.

Kalender

Der findes en fælles kalender under indstillinger. Denne kalender
har danske helligdage inkluderet. Den nedarves til aktivitets og
Kan ændres
ressource kalendere. Brugeren kan opdatere kalenderen.

Kommentar

Kommentarfelt

Kan ændres

Løn nummer

Løn Nummer

Kan ændres

Medregn ikke helligdage

Medregn ikke helligdage i normtidsopgørelse og liste med
manglende registreringer.

Kan ændres

Mobil

Mobil
nummer

Kan ændres

Navn

Navn på et objekt. Navngivningen er valgfri, men det kan være en
fordel at anvende unikke navne, og navne hvor de 3 første
Kan ændres
bogstaver er unikke a.h.t. visning på Ugeplan mv.

Norm fredag

Der sammenlignes med norm timer på planlægningstavlen.
Tavlen viser ændret farve hvis norm er overskredet.

Kan ændres

Norm lørdag

Norm timer til brug for fleks beregning

Kan ændres

Norm mandag

Norm timer til brug for fleks beregning

Kan ændres

Norm onsdag

Norm timer til brug for fleks beregning

Kan ændres

Norm søndag

Norm timer til brug for fleks beregning

Kan ændres

Norm tirsdag

Norm timer til brug for fleks beregning

Kan ændres

Norm torsdag

Norm timer til brug for fleks beregning

Kan ændres

Normperiode i dage

Periode i dage for beregning af norm

Kan ændres

Normtimer

Norm timer for periode

Kan ændres

Postnr.

Postnummer

Kan ændres

Slutdato

Slutdato for et objekt. Et objekt kan ikke anvendes i planlægning
efter slutdatoen.

Kan ændres

Sorteringsnøgle

Valgfri alfanumerisk sorteringsnøgle for objekter. Hvis den ikke er
udfyldt sorteres alfabetisk efter Objektnavn. Hvis udfyldt sorteres Kan ændres
først efter Sorteringsnøgle, herefter Objektnavn.

Startdato

Startdato for et objekt. Objektet kan ikke anvendes i planlægning
før startdato.

Kan ændres

Synkroniser

Synkroniser med kalender hvis JA.

Kan ændres

Takst

Takst

Kan ændres

Telefon

Telefon nummer

Kan ændres

Tillad bookning

Tillad bookning i Web Mobil

Kan ændres

Tillad registrering af ønsker

Tillad registrering af ønsker i Webmobil

Kan ændres

Tillad tjek ind og ud

Tillad Web tjek ind og ud

Kan ændres

Tillad vagtbytte

Tillad vagtbytte mellem medarbejdere i Web Mobil

Kan ændres

Titel

Titel

Kan ændres

Side 21

Kan læses

Aplanner brugervejledning - 22.10.30

Tjek in og ud plan

Tjek in og ud plan

Kan ændres

Vælg kvalifikation

Vælg kvalifikation. Kvalifikation kan anvendes til validering i
forbindelse med planlægning på Ugeplan billedet.

Kan ændres

Web Mobil plan, bookning fra

Bookning fra plan

Kan ændres

Web Mobil planversion, ønsker fra Webmobil planversion

Kan ændres

Når medarbejderen er oprettet og konfigureret, skal der oprettes en bruger, som tilknyttes til medarbejderen. Det er
nødvendigt for at medarbejderen kan logge sig på Aplanner.
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3.3 Oprettelse af aktiviteter
Alle vagter består af tidsintervaller for medarbejdere og aktiviteter. Alle rapporter og statistikker tæller tider per aktivitet.
Eksempler på aktiviteter: Morgenvagt, Info vagt, Mødt, Ferie, Fri.
Aktiviteter oprettes i datakataloget Aktivitet ved tryk på det grønne plus. Herefter kan egenskaber for aktiviteten tilpasses
efter behov.

Egenskaber og funktioner for aktivitet

Dato for oprettelse
Dato for ændring
Farve

Oprettelsesdato for et objekt. Dette er et tidsstempel for
oprettelse i modsætning til Startdato, som definerer fra Kan læses
hvornår objektet kan anvendes i planlægningen.
Ændringsdato for et objekt, dvs. et tidsstempel for,
hvornår objektet blev ændret sidst.
Vælg farve fra farveskemaet. Farver har ikke nogen
systemmæssig betydning, men kan øge
overskueligheden af data.

Kan læses
Kan ændres

Flet ved godkendelse af ferie

Denne aktivitet fletter ved godkendelse uden at
overskrive en hel feriedag

Kan ændres

Forkortelse

Forkortelse for objektnavn.

Kan ændres

Identifikation

Identifikation af et objekt. Alle objekter tildeles et
unikt objekt nummer.

Kan læses

Kommentar

Kommentarfelt

Kan ændres

Navn

Navn på et objekt. Navngivningen er valgfri, men det
kan være en fordel at anvende unikke navne, og navne
Kan ændres
hvor de 3 første bogstaver er unikke a.h.t. visning på
Ugeplan mv.

Nul dag i fleks beregning

Fleks tæller nul på dag, hvor denne aktivitet er anvendt
Kan ændres
i en vagt

Outlook optaget status

Outlook kalenderaftale optaget status

Kan ændres

Slutdato

Slutdato for et objekt. Et objekt kan ikke anvendes i
planlægning efter slutdatoen.

Kan ændres

Sorteringsnøgle

Startdato

Valgfri alfanumerisk sorteringsnøgle for objekter. Hvis
den ikke er udfyldt sorteres alfabetisk efter
Kan ændres
Objektnavn. Hvis udfyldt sorteres først efter
Sorteringsnøgle, herefter Objektnavn.
Startdato for et objekt. Objektet kan ikke anvendes i
Kan ændres
planlægning før startdato.

Synkroniser

Synkroniser med kalender hvis JA.

Kan ændres

Takst tillæg

Tillæg til takst

Kan ændres

Takst

Takst

Kan ændres
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Tillad registrering af ønsker

Tillad registrering af ønsker i Webmobil

Kan ændres

Tæller 0 i timeopgørelser

0 timer kan elimineres fra Arbejdslisten, hvis
egenskaben er sat til JA.

Kan ændres

Tæller minus i fleks afregning

Tæller minus i fleks afregningen. Lav en aktivitet
MINUS med denne egenskab sat til JA. Aktiviteten
kan så benyttes til at registrere en negativ fleks start
saldo for en medarbejder.

Kan ændres

Vis kun tidsinterval i celler

Vis kun tidsinterval i celler

Kan ændres

Vis navne i celler uden tidsinterval Vis navne i celler uden tidsinterval
Vælg kvalifikation

Vælg kvalifikation. Kvalifikation kan anvendes til
validering i forbindelse med planlægning på Ugeplan
billedet.

Kan ændres
Kan ændres

Bemærk, at flere af de egenskaber, der kan sættes især er rettet mod flekstids afregning, f.eks. ”Nul dag i fleks
beregning”, der suspenderer fleks beregningen alle de dage, hvor aktiviteten indgår i en vagt.

3.4 Oprettelse af planer
Der findes to slags planer: Vagtplaner, som er en slags evighedskalender opdelt i planversioner og Skabeloner
(rulleskemaer). Sidstnævnte forløber over nogle uger og anvendes til at udrulle i planer. Når du opretter en plan i Data
Kataloger ved tryk på det grønne plus, vælger du om planen skal være en skabelon eller ej. Du kan efter behov oprette
flere planer, f.eks. en plan per afdeling. Planer kan deles, så en medarbejder kan registrere vagter i flere planer.
Egenskaber og funktioner for plan

Aktivitet for godkendt ferie

Der oprettes vagter i planversionen ferieønsker ved
godkendelse, hvis denne egenskab er sat til JA. På den
måde kan du se ferieønsker slev om de er godkendte.

Kan ændres

Aktivitet for tjek ind og ud

Aktivitet for tjek ind og ud mødetid

Kan ændres

Dato for oprettelse

Oprettelsesdato for et objekt. Dette er et tidsstempel for
oprettelse i modsætning til Startdato, som definerer fra
hvornår objektet kan anvendes i planlægningen.

Kan læses

Dato for ændring

Ændringsdato for et objekt, dvs. et tidsstempel for, hvornår
objektet blev ændret sidst.

Kan læses

Forkortelse

Forkortelse for objektnavn.

Kan ændres

Identifikation

Identifikation af et objekt. Alle objekter tildeles et unikt objekt
Kan læses
nummer.

Intern opgave

Intern opgave. Benyttes til at skelne mellem internt og
fakturerbart arbejde. Interne opgaver faktureres ikke.

Kan ændres

Kalender

Der findes en fælles kalender under indstillinger. Denne
kalender har danske helligdage inkluderet. Den nedarves til
aktivitets og ressource kalendere. Brugeren kan opdatere
kalenderen.

Kan ændres

Kommentar

Kommentarfelt

Kan ændres

Lukkedato for timeregistrering

Lukkedato for timeregistrering. Der kan ikke ændres i
aktuelle timer som er rapporteret før lukkedato.

Kan ændres

Side 24

Aplanner brugervejledning - 22.10.30

Navn

Navn på et objekt. Navngivningen er valgfri, men det kan
være en fordel at anvende unikke navne, og navne hvor de 3 Kan ændres
første bogstaver er unikke aht. visning på Ugeplan mv.

Planversion for tjek ind og ud

Planversion for tjek ind og ud mødetider

Kan ændres

Rulleskema, startdato

Første dato i et rulleskema.

Kan ændres

Rulleskema

Planen er et rulleskema (skabelon).

Kan ændres

Rulleskema, uger

Indsæt en tom uge. Efterfølgende uger rykkes en uge frem i
Kan ændres
tiden.

Slutdato

Slutdato for et objekt. Et objekt kan ikke anvendes i
planlægning efter slutdatoen.

Kan ændres

Sorteringsnøgle

Valgfri alfanumerisk sorteringsnøgle for objekter. Hvis den
ikke er udfyldt sorteres alfabetisk efter Objektnavn. Hvis
udfyldt sorteres først efter Sorteringsnøgle, herefter
Objektnavn.

Kan ændres

Startdato

Startdato for et objekt. Objektet kan ikke anvendes i
planlægning før startdato.

Kan ændres

Synkroniser

Synkroniser med kalender hvis JA.

Kan ændres

Takst

Takst

Kan ændres

Tillad afmelding

Tillad afmelding af bookede vagter

Kan ændres

Tillad bookning

Tillad bookning i Web Mobil

Kan ændres

Tillad registrering af ønsker

Tillad registrering af ønsker i Webmobil

Kan ændres

Tillad tjek ind og ud

Tillad Web tjek ind og ud

Kan ændres

Tillad vagtbytte

Tillad vagtbytte mellem medarbejdere i Web Mobil

Kan ændres

Vagter til bookning kan deles

Hvis Nej kan medarbejder kun booke egne vagter, hvis Ja
kan medarbejder booke alle vagter.

Kan ændres

Vælg aktiviteter

Vælg aktiviteter, som skal indgå i en plan eller medtages i en
Kan ændres
rapport.

Vælg dagsopgaver

Vælg dagsopgaver som skal indgå i en plan eller medtages i
Kan ændres
en rapport.

Vælg medarbejdere

Medarbejder udvalg til plan eller udskrift.

Kan ændres

Vælg planversion til deling

Vælg planversion til deling

Kan ændres

Vælg planversioner

Vælg Planversion. En plan kan optræde i flere versioner. Der
findes en række forud definerede planversioner, f.eks.
Kan ændres
Planlagt til vagter og Mødetider til mødetider.

Web Mobil planversion, bookning fra

Bookning sker fra valgt planversion

Kan ændres

Web Mobil planversion, bookning til

Bookning til valgt planversion

Kan ændres

Web Mobil planversion, ønsker fra

Webmobil planversion

Kan ændres

Web Mobil planversion. afmeldte bookninger til Afmeldte bookninger kopieres til planversion
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3.5 Oprettelse af andre stamdata
På Data Katalog billedet ses de stamdata kataloger, brugeren har adgang til:

Dagsopgaver består af aktiviteter og tidsintervaller i løbet af en dag, (f.eks. 10:00-12:00 Info, 14:00-16:00 Skranke).
Oprettede dagsopgaver kan anvendes til at indsætte i Ugeplan celler. Dagsopgaver dannes automatisk så der er ikke
længere behov for at oprette dagsopgaver, men stamdata kataloget dagsopgaver bevares af historiske årsager.
Kvalifikationer kan anvendes til at kontrollere, hvilke aktiviteter en medarbejder har kvalifikation til at udføre. Hermed
udføres en kontrol, når der tildeles vagter, men på bekostning af en del ekstra administration af kvalifikationer.
Planversioner: Aplanner leveres med et sæt planversioner, som ikke bør slettes, da de indgår i mange funktioner. Men
der kan oprettes flere planversioner efter behov.
Takster, Tekstversioner og Takster (avancerede) anvendes til at taksere timer, f.eks. beregning af omkostninger ved
anvendelse af vikartimer.
Periodenormer til fleks beregning findes i medarbejder stamdata. Hvis der er behov for datomæssig versionering af
periodenormer, kan der oprettes periodenorm objekter efter behov. Hver enkelt periode norm objekt har en
gyldighedsperiode. Som alternativ til periodenorm kan der i fleks beregning benyttes mødetider som norm.
Arrangementer oprettes normalt kun fra billedet til redigering af vagter på Ugeplan billedet. Men det er muligt at se og
oprette arrangementer fra data kataloger også.
Data kataloger viser en samlet oversigt over de stamdata objekter (aktiviteter, planer m.v.), der er tilgængelige for
brugeren. Oversigten kan f.eks. benyttes til at vurdere, om en bruger har de rettigheder til at arbejde med stamdata, som
er nødvendige.
Brugerindstillinger kan sættes af den enkelte bruger under menuen Indstillinger. I data kataloget ses alle de
brugerindstillinger, som brugeren har adgang til. En almindelig medarbejder kan kun se og ændre sine egne
brugerindstillinger. En bruger med skemalægger rettigheder kan se og ændre alle brugeres indstillinger. På den måde
kan medarbejdere få hjælp fra skemalæggeren med opsætning af brugerindstillinger.
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4. Oprettelse af vagtplaner
Her finder du en kort beskrivelse af processen for at oprette vagtplaner. Betjening af de enkelte skærmbilleder og
funktioner er samlet i afsnit 10.

4.1 Anvendelse af Dagplan billedet
Dagplan billedet kan vælges fra Aplanner Hjem menuen. Det kan også vælges ved at dobbeltklikke på en kolonne
overskrift med dato på Ugeplan billedet. På billedet kan du oprette og ændre vagter ved at vælge nogle celler og klikke
på en aktivitet. I eksemplet ses, at Gitte har en BIB-vagt fra 10:00 til 13:00 og perioden 14:00-17:00 er valgt med musen.

Efter klik på aktiviteten Skranke i malelisten til venstre ser billedet således ud:

Gitte har således fået to vagter den pågældende dag, BIB fra 10:00-13:00 og SKR fra 14:00-17:00.
Her vises hele timer og perioden 8:00-18:00, men det kan tilpasses efter behov. Under Brugerindstillinger kan der
foretages yderligere tilpasninger af, hvad der skal vises.
For at skifte til Ugeplan billedet indtastes et U:
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Bemærk Gittes dobbeltvagt.

4.2 Anvendelse af Ugeplan billedet
Ugeplan billedet kan vælges fra Aplanner Hjem menuen, eller ved at indtaste et U fra Dagplan billedet. Alle de
dagsopgaver (med en eller flere vagter), der optræder på Ugeplan billedet vises i malelisten til venstre. Det betyder, at
du kan male med dagsopgaver for at registre vagter. I eksemplet er valgt 3 celler (dage) med musen.

Efter klik på dagsopgaven BIB 10:13:00, SKR 14:17:00 ser billedet således ud:
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Det er også muligt at oprette og ændre vagter i en enkelt celle ved at dobbeltklikke. Ved dobbeltklik på cellen Gitte, 2510 fås følgende pop up billede:

Her indtastes som eksempel endnu en vagt:

Side 29

Aplanner brugervejledning - 22.10.30

Efter godkendelse ser Ugeplan billedet således ud:

Bemærk, at Gitte har fået en morgen vagt også den 25-10.
Det er nemt at skifte til dagplanbilledet. Indtast D for at skifte til Dagplan billedet for 24-10 eller dobbeltklik på
kolonneoverskriften.
Ugeplan billedet kan tilpasses på mange måder via brugerindstillinger.

4.3 Oprettelse af en skabelon (grundskema)
Læs først de to foregående afsnit om arbejde med Dagplan og Ugeplan. Herefter kan du lave en skabelon trin for trin på
følgende måde:
•
•

Opret en ny plan. Sig Ja til at planen skal være en skabelon.
Vis Planegenskaber for skabelonen og juster antal uger til dit behov. I eksemplet starter skabelonen 26-6 og
løber over 4 uger.
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•
•
•
•
•

•

Vælg skabelonen på Dagplan billedet og vælg startdatoen for skabelonen.
Opret vagter ved anvendelse ag Dagplan billedet.
Fortsæt med det de næste få dage i skabelonen.
Skift eventuelt til Ugeplan billedet og benyt nogle af de vagter, der allerede er dannet til at registrere for
yderligere dage.
Når alle dage i skabelonen er udfyldt, danner du rapporten Arbejdsliste. Den viser nemlig en optælling af
aktiviteter for hver enkelt medarbejder og totaler. Benyt rapporten til kontrol af skabelonen, og foretage rettelser
i skabelonen, hvis nødvendigt.
Gennemgår eventuelt skabelonen med de involverede medarbejdere som en ekstra kontrol.

Hvis du har behov for en skabelon, der løber over mange uger (8 eller flere), kan du overveje om der kan forenkles ved
at anvende flere skabeloner. Der kan eventuelt laves en ”mandag til torsdag” skabelon, som kan flettes med en
”weekend” skabelon, eller en skabelon for hver personalegruppe osv.

4.4 Udrulning af en skabelon
Fremstilling af en skabelon kræver arbejde og omhu. Men udrulningen foregår nemt og hurtigt, når først skabelonen er
oprettet og kontrolleret. Vælg funktionen Udrul og foretage valg af skabelon, valg af plan, startdato i planen samt den
periode, der skal udrulles:

Hvis I ikke registrerer mødetider kan fluebenet fjernes fra Mødetider til Mødetider. Hvis skabelonen tilføjer vagter til en
plan, der allerede er rullet ud, skal du sætte flueben ved Flet. Så bevares eksisterende vagter ved udrulningen.
Efter Udrulningen er det muligt at sammenligne gældende plan (Planlagt) med det udrullede grundskema (Budget) som
vist i eksemplet nedenfor:
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5. Arbejde med vagtplaner
I dette afsnit opsummeres forskellige måder at arbejde med vagtplaner. Det er en fordel at studere afsnit 4 inden du
starter på dette afsnit.

5.1 Redigering af vagter
Benyt så vidt muligt skabeloner, som kan udrulles i stedet for at registrere planer og mødetider direkte. Det sparer tid og
gør det nemmere at vedligeholde vagtplanen.
Vagter i gældende plan (Planlagt) redigeres løbende, når skemalægger får besked om fravær, behov for ekstra arbejde
m.v. Skemalægger kan redigere direkte i gældende plan med Ugeplan eller Dagplan billedet. Før større omlægninger
anbefales det at lave en kopi af gældende plan til Kladde. Så er der backup, hvis omlægningen går galt. Opstår der tvivl
om, hvad grundskemaet viser, kan skemalæggeren vælge at se gældende plan (Planlagt) og den udrullede plan
(Budget) samtidigt i Aplan.

5.2 Håndtering af mødetider
Hvis skemalægger ønsker det, kan der registreres mødetider i skabeloner til udrulning eller direkte i planversionen
Mødetider. Har du registreret mødetider kan vagter og mødetider vises samtidigt på Aplanner billedet. På den måde kan
det kontrolleres, at der ikke tildeles vagter uden for mødetid. På Aplanner billedet findes en mulighed for at validere
mødetid, så celler med mødetidsproblemer vises med rødt.
Mødetider kan også anvendes som normtider i flekstidsberegning.

5.3 Timeregistrering
Der findes flere muligheder for timeregistrering.
•
•
•

Har du udrullet mødetider kan de anvendes som grundlag. Hvis en medarbejders arbejdstid afviger fra
mødetiden kan den redigeres af skemalægger.
I kan tage Web Tjek-Ind- Ud i anvendelse, så medarbejderne selv kan foretage komme-gå registrering.
I kan anvende Web Tjek-Ind-Ud, men hvor alle normtider på forhånd er udrullet til planversionen Aktuel. Så kan
medarbejderen nøjes med at logge sig på, hvis der er ændringer i mødetid.

5.4 Håndtering af ferieønsker
Medarbejdere kan registrere ferieønsker ved anvendelse af Web Mobil. Herved reduceres mængden af e-mails og
mobilsamtaler om ferie til de tilfælde, hvor et ferieønske ikke kan opfyldes.
Der findes en funktion, som gør det muligt for skemalægger at godkende ferieønsker. Når det sker overføres ferieønsket
til Ferie i gældende plan. De vagter, som eksisterede i gældende plan i forvejen flyttes til Ubesatte. Herfra kan
skemalæggeren flytte vagter til andre medarbejdere eller slette dem efter behov. Ikonet til godkendelse findes øverst op
Aplanner billedet og ser således ud:

5.5 Styring af arrangementer
Hvis der er behov for at allokere medarbejdere til arrangementer kan det ske ved at en plan for arrangementer deles
med vagtplanen. Så kan medarbejderen allokeres, når arrangement datoen kendes. På den måde sikres, at
medarbejderen er reserveret til arrangementet og ikke kan pålægges andre vagter samtidigt.
Det er muligt at oprette et arrangement som stamdata. Når det er sket kan der laves en liste med dokumenter, der hører
til arrangementet.
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6. Rapporter
Rapporter aktiveres fra Aplanner menuen Rapporter. Efter udfyldelse af parametre dannes rapporten som webside i din
browser. Under menuen Indstillinger kan der ændres, så rapporter i stedet dannes i Excel, Word eller som bilag til en email. Parametre til rapporten ”arves” fra Dagplan eller Ugeplan billedet, men kan ændres efter behov.
Flere rapporter danner de samme opgørelser af timer. Derfor tilrådes at afprøve rapporterne og vælge de rapporter, der
er bedst egent til organisationens brug.
Parametre til en rapport initialiseres på basis af det Ugeplan eller Dagplan billede, der aktuelt vises på Aplanner. Det
betyder, at du ofte kan danne en rapport uden at ændre i parametre.

6.1 Aktivitetssummer
Denne rapport optæller timer for den plan, der vises på Dagplan eller Ugeplan billedet. Den kan aktiveres direkte fra
Aplanner billedet:
Tryk på ikonet:

Eksempel på rapport

Der er ingen parametre til listen.
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6.2 Arbejdsliste
Arbejdslisten er nok den mest anvendte rapport fordi den tæller timer per medarbejder og danner totaler. Listen er
velegnet til kontrol af skabeloner og til kontrol af timeforbrug.

Eksempel på rapport

Parametre til Arbejdslisten

Fra dato

Fra dato i et datointerval. Benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Fra tid for valg af vagter

Vælg vagter der ligger efter det angivne tidspunkt i timer

Kan ændres

Inkluder flekstid

Inkludering beregning af flekstids norm

Kan ændres

Inkluder kommentarer

Inkluder kommentarer

Kan ændres

Inkluder periodenorm

Inkluder periodenorm beregning i Arbejdslisten.

Kan ændres

Sorteringsorden for rækker Sorteringsorden for rækker

Kan ændres

Til dato

Til dato benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Tæl nultimer

Tæl nultimer med i timeopgørelser, hvis værdien er Ja. Nultimer defineres for
Kan ændres
Aktiviteter.

Udskrift dato format

Print dato format

Kan ændres

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vend skemaet

Vend skemaet

Kan ændres

Vis beløb

Vis beløb

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Kan ændres

Vælg aktiviteter

Vælg aktiviteter, som skal indgå i en plan eller medtages i en rapport.

Kan ændres
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Vælg dag, uge, måned

Vælg dag, uge eller måned

Kan ændres

Vælg medarbejdere

Medarbejder udvalg til plan eller udskrift.

Kan ændres

Vælg planer

Udvælg Planer.

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres
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6.3 Behovsliste
Listen optæller allokerede og ikke allokerede medarbejdere. Den kan anvendes til at undersøge, hvordan et konkret
ressourcebehov kan dækkes. Rapporten er mest anvendelig for planer med mange medarbejdere.
Eksempel på rapport

Parametre til Behovslisten

Fra dato

Fra dato i et datointerval. Benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Til dato

Til dato benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Udskrift dato format

Print dato format

Kan ændres

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vend skemaet

Vend skemaet

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Kan ændres

Vælg plan

Plan

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres
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6.4

Behovsrapport

Rapporten kan beregne ressource behovsopfyldelse ved sammenligning af planversionen Budget med Planlagt.
Eksempel på rapport

Parametre til Behovsrapporten

Fra dato

Fra dato i et datointerval. Benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Fra tid

Angiver det daglige starttidspunkt for et objekt.

Kan ændres

Tidsinterval

Tidsinterval

Kan ændres

Til dato

Til dato benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Til tid

Angiver det daglige slut tidspunkt for et objekt.

Kan ændres

Udskrift dato format Print dato format

Kan ændres

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vend skemaet

Vend skemaet

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Kan ændres

Vælg aktiviteter

Vælg aktiviteter, som skal indgå i en plan eller medtages i en rapport.

Kan ændres

Vælg planer

Udvælg Planer.

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres
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6.5

Brugerindstillinger

Rapporten anvendes til at udskrive brugerindstillingerne.
User 24-10-2022 15:38:03

Navn

Værdi

Kommentar

Antal bogstaver i forkortet navn

3

Antal bogstaver i forkortet navn i celler

Aplanner genopfrisk hvert 5 minut

Nej

Genopfrisk Aplanner billedet med faste tidsintervaller

Dagplan billedet, følg uret

Nej

Hvis Ja, flyttes start tidspunkt på Dagplan løbende med
tiden.

Dato for ændring

24-102022 15:38:01

Ændringsdato for et objekt, dvs. et tidsstempel for,
hvornår objektet blev ændret sidst.

Farveindstillinger

Farveindstillinger

Bruger farvevalg

Outlook, vis kun aktivitet i
kalenderpost emne

Nej

Vis kun aktivitet i emne felt

Outlook, vis plan i kalenderpost emne

Nej

Vis også plan i kalenderpost emne

Outlook,vis dato i kalenderpost emne

Nej

Vis også dato i emne

Skjul weekender

Nej

Skjul weekender

Skrifttype indstilling

ABC abc

Bruger skrift type

Start op med dags dato efter login

Ja

Start i dag

Synk: Antal dage

30

Antal dage, der synkroniseres

Synk: Dan Outlook liste

Nej

Dan Outlook liste i batch synkronisering

Synk: Medarbejderliste

Anne

Synkronisering medarbejderliste

Synk: Planversion

Planlagt

Planversion, der synkroniseres

Synk: Time Out i minutter

59

Time Out i minutter for synkronisering

Synk: Valgte planer

Bibliotekarer

Valgte planer til synkronisering

Synk: Ventetid milli sekunder

0

Ventetid mellem to opdateringer i milli sekunder i
synkroniseringen

Vis dagplan mødetider

Nej

Vis dagplan mødetider
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Vis delte vagter

Ja

Vis delte vagter

Vis Fleks saldo ved login

Nej

Vis Fleks saldo ved login

Vis flere linjer i celler

Ja

Vis flere linjer i celler eller vis en enkelt linje

Vis intervaller i Dagplan overskrifter

Ja

Vis intervaller i Dagplan overskrifter

Vis kommentar i celler

Nej

Vis kommentar i celler

Vis kun automatiske navne i celler

Nej

Vis kun automatiske cellenavne

Vis kun tidsinterval i celler

Nej

Vis kun tidsinterval i celler

Vis medarbejdernavn i celler (Ja) eller
forkortelse (Nej)

Ja

Vis fuld navn eller forkortelse i celler

Vis navn i række overskrift (Ja) eller
forkortelse (Nej)

Ja

Vis navn eller forkortelse i række overskrift

Vis navn i vagt (Ja) eller forkortelse
(Nej)

Nej

Vis 3 bogstaver af navn eller forkortelse i vagt

Vis navn og forkortelse (Ja) eller navn
(Nej)

Nej

Vis navn og forkortelse eller navn i celle etiketter

Vis navne i celler uden tidsinterval

Nej

Vis navne i celler uden tidsinterval

Vis overskrift i celler (Web)

Nej

Vis overskrift i celler

Vis tidsinterval først i Ugeplan celler

Nej

Vis tidsinterval først i Ugeplan celler

Vis ugedag i overskrift

Nej

Vis ugedag i overskrift

Web fed skrift

Nej

Aplanner for Web fed skrift

Web skrift størrelse

medium

Aplanner for Web Font størrelse

Der er ingen parametre til denne rapport, men brugerindstillingerne vises før rapporten dannes. Brugerindstillingerne kan
redigeres under Aplanner hovedmenuen Indstillinger.
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6.6

Dubletkontrol

Man kan normalt ikke lave vagt dubletter i Aplanner, da dubletter kan medføre fejl i timeopgørelser m.v. Der findes dog
en undtagelse: Hvis to planer deles og begge planer har vagt data kan der opstå dubletter. Kontroller derfor straks efter
deling. Hvis der findes dubletter fjernes delingen, og de vagter som vil danne dubletter fjernes. Herefter kan deling slås til
igen.

Eksempel på rapport uden dubletter

Parametre til Dubletkontrol

Fra dato

Fra dato i et datointerval. Benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Til dato

Til dato benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vend skemaet

Vend skemaet

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Kan ændres

Vælg planversion Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres
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6.7

Ferieønskeliste

Rapporten kan udskrive registrerede ferieønsker som en tabel eller som en plan.
Eksempel på rapport

Parametre til Ferieønskeliste

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vis ferieønske tabel

Vis en tabel for alle medarbejdere, der har registreret ferie

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Kan ændres

Vælg medarbejdere

Medarbejder udvalg til plan eller udskrift.

Kan ændres

Vælg planer

Udvælg Planer.

Kan ændres
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6.8

Fleks liste

Fleks listen anvendes til flekstidsafregning, f.eks. hvis medarbejderne rapporterer timer via Web Tjek – Ind- Ud og har en
normtid. Der skal foretages opsætning i aktiviteter (Nuldage for fleks, Tæller minus osv.) og hos medarbejdere (Valg af
periodenorm eller mødetidsnorm) for at få flekstidsafregningen til at fungere.
Eksempel på rapport

Parametre til Fleks liste

Fra dato

Fra dato i et datointerval. Benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Sorteringsorden for rækker Sorteringsorden for rækker

Kan ændres

Til dato

Til dato benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vend skemaet

Vend skemaet

Kan ændres

Vis dage uden data

Vis dage uden date

Kan ændres

Vis detaljer

Vis detaljer

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail Kan ændres

Vælg medarbejdere

Medarbejder udvalg til plan eller udskrift.

Kan ændres

Vælg planer

Udvælg Planer.

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres
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6.9

Medarbejderstatus

Rapporten tæller timer og dage fordelt på aktiviteter.
Eksempel på rapport

Parametre til Medarbejderstatus

Fra dato

Fra dato i et datointerval. Benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Til dato

Til dato benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vend skemaet

Vend skemaet

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Kan ændres

Vælg aktiviteter

Vælg aktiviteter, som skal indgå i en plan eller medtages i en rapport.

Kan ændres

Vælg medarbejdere

Medarbejder udvalg til plan eller udskrift.

Kan ændres

Vælg planer

Udvælg Planer.

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres
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6.10 Outlook liste
Rapporten viser de vagter, der ligger klar til synkronisering i Outlook listen.
Eksempel på rapport

Der er ingen parametre til denne rapport.
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6.11 Plan Udskrift
Rapporten kan anvendes til at vise en plan. Rapporten anvendes sjældent, da medarbejdere i stedet kan se en opdateret
plan i Aplanner for Web.
Eksempel på rapport

Parametre til Plan Udskrift

Fra dato

Fra dato i et datointerval. Benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Til dato

Til dato benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Udskrift dato format

Print dato format

Kan ændres

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vend skemaet

Vend skemaet

Kan ændres

Vis kun elementer med data

Vis kun tabel elementer med data

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Kan ændres

Vis skema med aktiviteter

Vis skema med datoer aktiviteter og medarbejdere

Kan ændres

Vis tidspunkter

Vis tidspunkter

Kan ændres

Vis trimmet skema

Vis trimmet skema

Kan ændres

Vælg aktiviteter

Vælg aktiviteter, som skal indgå i en plan eller medtages i en rapport.

Kan ændres

Vælg medarbejdere

Medarbejder udvalg til plan eller udskrift.

Kan ændres

Vælg plan

Plan

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres
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6.12 Saldoliste
Rapporten anvendes til at sammenligne Planlagt og Budget ved saldo optælling.
Eksempel på rapport

Parametre til Saldoliste

Fra dato

Fra dato i et datointerval. Benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Til dato

Til dato benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vend skemaet

Vend skemaet

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Kan ændres

Vælg aktiviteter

Vælg aktiviteter, som skal indgå i en plan eller medtages i en rapport.

Kan ændres

Vælg planer

Udvælg Planer.

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres
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6.13 Statistik
Rapporten kan anvendes til at danne statistikker for udvalgte perioder.
Eksempel på rapport

Parametre til Statistik

Dato

Dato

Kan ændres

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Kan ændres

Vælg periode

Vælg periode til statistik beregning

Kan ændres

Vælg planer

Udvælg Planer.

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres
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6.14 Synkroniseringslog
Rapporten viser hvilke vagter, der er sendt til synkronisering samt hvilke vagter der ikke er synkroniseret endnu.
Eksempel på rapport

Parametre til Synkroniseringslog

Fra dato

Fra dato i et datointerval. Benyttes ved udskrivning af rapporter.

Til dato

Til dato benyttes ved udskrivning af rapporter.

Udskrift dato format

Print dato format

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Vend skemaet

Vend skemaet

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Vælg medarbejdere

Medarbejder udvalg til plan eller udskrift.

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.
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6.15 Timesummer
Rapporten kan optælle timer per medarbejder eller per aktivitet for flere planversioner.
Eksempel på rapport

Parametre til Timesummer

Fra dato

Fra dato i et datointerval. Benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Til dato

Til dato benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vend skemaet

Vend skemaet

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook eKan ændres
mail

Vis skema med aktiviteter Vis skema med datoer aktiviteter og medarbejdere

Kan ændres

Vælg planer

Udvælg Planer.

Kan ændres

Vælg planversioner

Vælg Planversion. En plan kan optræde i flere versioner. Der findes
en række forud definerede planversioner, f.eks. Planlagt til vagter og Kan ændres
Mødetider til mødetider.
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6.16 Timetabel
Rapporten dokumenterer hvilke brugere, der har foretaget ændringer hvornår.
Eksempel på rapport

Parametre til Timetabel

Fra dato

Fra dato i et datointerval. Benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Inkluder ugyldige vagter

Inkluder ugyldige vagter, f.eks. vagter, der indeholder slettede aktiviteter
eller medarbejdere.

Kan ændres

Til dato

Til dato benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vend skemaet

Vend skemaet

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Kan ændres

Vælg aktiviteter

Vælg aktiviteter, som skal indgå i en plan eller medtages i en rapport.

Kan ændres

Vælg medarbejdere

Medarbejder udvalg til plan eller udskrift.

Kan ændres

Vælg planer

Udvælg Planer.

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres
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6.17 Udskriv Datamodel
Rapporten udskriver meta data for Aplanner løsningen. Rapporten kan anvendes, hvis nogen ønsker at lave et ITinterface til Aplanner.
Eksempel på rapport

Parametre til Udskriv Datamodel

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vis alle

Vis alle

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Kan ændres
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6.18 Vagtoptælling
Rapporten optæller, hvor mange vagter hver medarbejder har haft over en periode. Det gør rapporten velegnet til at
dokumentere, om vagter er fordelt ligeligt mellem medarbejdere.
Eksempel på rapport

Parametre til Vagtoptælling

Fra dato

Fra dato i et dato interval. Benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Til dato

Til dato benyttes ved udskrivning af rapporter.

Kan ændres

Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Vend skemaet

Vend skemaet

Kan ændres

Vis kun elementer med data

Vis kun tabel elementer med data

Kan ændres

Vis rapport med

Vis rapport i en Browser, i Word, Excel eller vedhæftet en Outlook e-mail

Kan ændres

Vis trimmet skema

Vis trimmet skema

Kan ændres

Vælg plan

Plan

Kan ændres

Vælg planversion

Vælg Planversion for rapport.

Kan ændres
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7. Synkronisering via Outlook
Her får du en kort orientering om, hvorledes vagter synkroniseres med Outlook. Der findes en længere teknisk
beskrivelse i Installationsvejledningen.

7.1 Mekanisme for synkronisering
I princippet er synkronisering med Outlook en enkel proces:
-

Skemalæggeren overfører vagter til en Outlook liste.
Et program kører automatisk en eller flere gange i døgnet. Det tømmer Outlook listen og opretter
kalenderposter ved at anvende Outlook. Kalenderposterne er såkaldt ressourceaftaler, som ikke skal
accepteres. De ryger direkte i kalenderen.

Det er muligt at udføre synkroniseringen direkte fra Aplanner, f.eks. til afprøvning. Men vær opmærksom på, at Outlook
gemmer en kopi af alle vagter, der sendes. Derfor er direkte synkronisering fra Aplanner kun muligt i praksis, hvis der er
oprette en særskilt Outlook konto til synkronisering.

7.2 Klargøring til synkronisering
Når skemalæggeren har udrullet en plan eller har foretaget daglige ændringer til gældende plan aktiveres

I løbet af få sekunder overføres de relevante vagter til Outlook listen.

7.3 Visning og tilbageføring af synkroniseringsliste
Skemalæggeren kan altid se, hvad der ligger klar til synkronisering i rapporten

Hvis der er behov for det kan Outlook listen tilbageføres med funktionen:

Er der behov for at gensende vagter (f.eks. efter et computer-nedbrud), som allerede er synkroniseret har skemalægger
mulighed for at gøre det med funktionen:

Hvis dette behov opstår tilrådes at kontakte support@planahead.dk for råd.

7.4 Avanceret synkronisering
Det tilrådes at opsætte mekanismen for synkronisering som beskrevet i afsnit 7.1. men i samråd med
support@planahead.dk findes et par alternative muligheder:
-

Der kan laves en opsætning, så hver enkelt medarbejder kan synkronisere egne data.
Der kan laves en opsætning, så der sendes e-mails til hver enkelte medarbejder med synkroniseringsdata.
Medarbejderen skal så selv starte en funktion, der lægger vagterne i Outlook kalenderen.

Begge muligheder involverer medarbejdere i processen. Men medarbejderne har ikke de samme gode muligheder for at
kontrollere og genoprette, hvis noget går galt i synkroniseringen.
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8. Medarbejder funktioner
I dette afsnit gives en kort oversigt over de funktioner, en medarbejder typisk udfører. Betjeningsvejledning for de enkelte
skærmbilleder og funktioner findes i afsnit 10.

8.1 Ændring af adgangskode
Du kan ændre adgangskode på Aplanner billedet under hovedmenuen Indstillinger. Hvis du har glemt din gamle
adgangskode, kan du ikke selv lave en adgangskode, men skemalægger kan hjælpe ved at oprette en ny adgangskode i
Data kataloget Brugerrettigheder.

8.2 Tilpasning af skærmlayout, farver m.v.
Aplanner kan tilpasses på mange måder mht. farver og layout. Hvis du ønsker det, kan du foretage tilpasningen i
Brugerindstillinger, som findes under Aplanner hovedmenuen Indstillinger. Vær ikke nervøs ved at eksperimentere. Der
findes en knap til at genetablere standard-indstillingerne.

8.3 Betjening af Aplanner for Web
Som bruger af PlanAHead cloud-løsningen kan du logge på Aplanner for Web via linket https://www.planahead.dk/web.
Du skal angive databasenavn, brugernavn og adgangskode for at logge dig på. Aplanner for Web er som regel
tilgængelig med læseadgang for medarbejdere. Det betyder, at du kan bladre frem og tilbage i Ugeplan billedet for at se
dine og kollegers vagter. Hvis I har registreret mødetider, kan de også ses på Ugeplan billedet ved at vælge
planversionen Mødetider. Aplanner for Web kan også etableres hos kunder, der ikke anvender cloud-løsningen.

8.4 Betjening af Web Mobil
Web mobil kan vælges fra Login billedet. De fleste kan benytte Web Mobil til at registrere ferieønsker og til at bytte vagt
med en kollega. Hvis skemalægger har åbnet for muligheden, kan du også booke en vagt.

8.5 Betjening af Web Tjek ind og ud
Web Tjek Ind – Ud (Komme-gå registrering) kan vælges fra Login billedet. Funktionen kan kun anvendes, hvis jeres
organisation anvender Aplanner til timeregistrering og flekstids afregning.
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9. Administrator funktioner
En administrator er kendetegnet ved at have alle rettigheder til Aplanner. I nogle organisationer har skemalæggere det, I
andre organisationer har kun en eller to medarbejdere administrator rettigheder, mens skemalæggere har alle rettigheder
undtaget rettighed til at ændre i kataloget brugerrettigheder.

9.1 Aplanner indstillinger
Aplanner indstillinger findes under Aplanner hovedmenuen Indstillinger. Her kan administrator foretage tilpasninger, som
gælder for alle, der anvender Aplanner. Som eksempel kan administrator vælge, om Aplanner skal arbejde med vagter i
minutter eller i kvarte timer.

9.2 Godkendelse af ferie
Medarbejdere kan registrere ferieønsker fra Web Mobil. Ønskerne havner i planversionen Ferieønsker. Administrator kan
vælge medarbejderes feriedage i Ferieønsker og trykke på Godkend ferie- knappen i Aplanner. Herved overføres
ferieønskerne til gældende vagtplan (planversion Planlagt). Før overskrivning af vagter med Ferie, overføres disse til
planversionen Ubesatte. På den måde har administrator en mulighed for at slette eller re-allokere de vagter, som ikke
kan afvikles på grund af ferie. Godkend ferie knappen ser således ud:

9.3 Opsætning af brugerrettigheder
Administrator skal sikre, at tilgangen til Aplanner er effektiv og sikker. Administrator skal derfor tildele brugerrettigheder,
som er nødvendige, afgøre politik for adgangskode m.v. Som hjælp til administrator leveres Aplanner med tre standard
skabeloner for brugerrettigheder: Medarbejder, Skemalægger og Administrator. De kan anvendes direkte i
brugeropsætningen, eller tilrettes, så de passer bedre til organisationen. I kataloget Brugerrettigheder findes en knap til
dannelse af en sikkerhedsrapport, som kan hjælpe administrator med at kontrollere, at sikkerheden er i orden. Knappen
ser således ud:

9.4 Øvrige administrator funktioner
Administrator har adgang til Database menuen. Herfra kan administrator vælge at slette vagter og tilhørende stamdata
objekter, som er ældre en f.eks. 5 år. Administrator kan også gennemgå slettede objekter og fjerne dem fra databasen.
Når en medarbejder forlader organisationen kan administrator sætte en slutdato eller slette medarbejderen som bruger.
Om nødvendigt kan medarbejderen anonymiseres i medarbejder kataloget, og der kan sættes en slutdato. På den måde
kan historiske vagt data bevares til statistik formål.
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10.

Betjening af skærmbilleder og funktioner

I dette afsnit beskrives, hvorledes de mange skærmbilleder og funktioner, der indgår i Aplanner løsningen, betjenes.
Aplanner funktioner aktiveres via ikoner i Aplanner hovedmenuerne eller fra højre museknap menu.

10.1

Aplanner

Aplanner er skærmbilledet, der anvendes til vagtplanlægning, og til håndtering af de mange hjælpefunktioner, der findes i
”værktøjskassen”. Her ses Aplanner for Windows med Ugeplan visning:

Her ses Aplanner for Windows med Dagplan visning:

Nedenfor ses Aplanner for Web med Ugeplan visning. Aplanner for Web har færre funktioner end Aplanner for Windows,
men kan anvendes på samme måde. Skemalæggere kan have brug for de mange funktioner Aplanner for Windows,
mens medarbejdere som regel kan klare sig med Aplanner for Web (og Web Mobil).
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Funktioner I Aplanner
Funktion

Beskrivelse
Her vælges mellem de fem planvisninger: Ugeplan, Dagplan,
Aktivitetsplan, Aktivitetsuger og Vagtplaner. Ugeplan og Dagplan
billederne kan anvendes til at registrere og ændre vagter.
Her vælges også startdato for visning, samt hvor mange uger der
skal vises på Ugeplan billedet.
Her vælges tidsperiode, der vises på Dagplan billedet. Desuden
vælges granularitet af visningen (15 min., 30 min. Eller 60 min.).
Aplanner kan håndtere visning i minutter, men Dagplan billedet
kan ikke håndtere mindre en 15 minutter. Benyt i stedet vagt
visning på Ugeplan billedet (dobbeltklik i celle), hvis du vil
registrere minutter, f.eks. 10:17 – 12:31.

Her vælges, hvilken plan der skal vises og hvilken planversion,
der skal vises. Du kan også vælge, hvilken planversion, der skal
vises som nummer to (her Ubesatte). Der kan vises to
planversioner på en gang ved siden af hinanden, over hinanden
eller flettet i samme skema.

Her aktiveres funktionen flyt til, der klipper et udvalgt antal celler
og placerer dem i en anden planversion, f.eks. flyt fra Planlagt til
Ubesatte.
Indsæt anvendes til at indsætte en vagt i skemaet.
Valider benyttes til at starte validering af mødetid, kvalifikationer,
hviletid og periodenorm.
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Denne liste benyttes på Ugeplan billedet til at indsætte vagter i
udvalgte celler. Vælg et antal celler og klik på en vagt i skemaet.
Du kan også oprette en vagt i en enkelt celle ved at ”trække og
slippe”.

Dan udskrift
Sorter objekter (linjer) alfabetisk stigende.
Sorter objekter (linjer) alfabetisk faldende.
Sorter objekter (linjer) efter sorteringsnøgle stigende.
Sorter objekter (linjer) efter sorteringsnøgle faldende.
Hjælp til det skærmbillede eller den webside, der aktuelt vises.
Dan udskrift. Udskrifter dannes som HTML sider, der vises i en
browser (eller i Excel), hvorfra udskriften kan formateres og
printes efter behov.
Bladring fremad. På ugeplan billedet bladres en uge frem og på
dagplan billedet bladres en dag frem.
Bladring tilbage.
Genopfrisk billede. Oplysninger hentes fra databasen og billedet
genopfriskes.
Sorter alfabetisk stigende.
Sorter alfabetisk faldende
Sorter med nøgle stigende (Teksten ”sorteringsnøgle” først,
herefter alfabetisk.)
Sorter med nøgle faldende.
Fortryd den seneste handling, som er udført, f.eks. en sletning.
Kopier valgte objekter, f.eks. et antal celler på ugeplan billedet.
Klip.
Sæt ind. Indsæt kopierede eller klippede objekter.
Flet. Fungerer som Sæt ind, men fjerner ikke eksisterende
indhold og sætter kun ind hvis muligt.
Flet, hvor der overskrives.
Byt. Anvendes til vagtbytte.
Godkend. Benyttes bl.a. til funktionen ”godkendelse af ferie”
Vis egenskaber for en plan. På billedet med planegenskaber kan
du vælge om planen skal være en skabelon, du kan vælge
medarbejdere og aktiviteter, der skal indgå i planen og du kan
dele planer.
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Start funktionen ”Plankopiering”, dvs. den avancerede
plankopiering. Øvrige plankopieringer, f.eks. udrulning kan
vælges under menuen Funktioner.
Start funktionen ”Dan Outlook synkroniseringsliste”. Funktionen
overfører vagter, der skal Outlook synkroniseres til en liste.
Start funktionen ”Outlook synkronisering”. Funktionen tømmer
Outlook synkroniseringslisten og danner kalenderposter, som
sendes via Outlook.
Opret en vagt i Outlook fra en e-mail med vagter.
Normal visning på Aplanner billederne. Der vises en plan for den
valgte plan og planversion.
Visning af to planer på Aplanner billederne. Her vælges en plan
og to planversioner. Planerne vises ved siden af hinanden. Du
kan f.eks. vælge at se gældende plan (Planlagt) sammen med
Mødetider.
Visning af to planer på Aplanner for Windows billedet. Her vælges
plan og to planversioner. Planerne vises over hinanden.
Visning af to planer på Aplanner billederne. Her vælges en plan
og to planversioner. Den første planversion vises som på billedet
med normal visning. Den anden planversion vises på samme
billede med grå tekst og hvid baggrund. Hvis der er overlap i en
celle mellem de to planversioner vises vagten fra planversion
nummer 2 i parenteser i Aplanner for Windows. Vagter i
parenteser vises dog kun, hvis du har valgt at se automatisk
dannede vagter. (Denne visning er ny i version 20.05.15)
Naviger til første mandag i en skabelon (rulleskema)
Naviger til denne uge eller dags dato.
Dan en statistik.
Dan aktivitetssummer for vagter.

Indstilling af, hvordan Aplanner fungerer generelt kan sættes af administrator/ skemalægger under Indstillinger →
Aplanner indstillinger:
Egenskaber og funktioner for Aplanner indstillinger

Adgangskode min. længde

Adgangskode minimum længde. Det anbefales at sætte
minimumlængden til mindst 8 bogstaver.

Kan ændres

Adgangskode udløber

Adgangskode udløber hvert kvartal, hvis denne egenskab er sat
til JA.

Kan ændres

Aplanner for Windows Time Out

Aplanner for Windows Time Out

Kan ændres

Benyt E-mail synkronisering

Send E-mails med synkroniseringsdata hvis egenskaben er JA.
Ellers sendes kalenderposter. E-mail synkronisering anvendes
Kan ændres
normalt ikke, men er bevaret aht. bagud kompatibilitet af Aplanner
løsningen.

Data folder

Folder hvor Aplanner for Windows data lagres.

Kan ændres

Databaseversion

Databaseversion

Kan læses

Dato for oprettelse

Oprettelsesdato for et objekt. Dette er et tidsstempel for
oprettelse i modsætning til Startdato, som definerer fra hvornår
objektet kan anvendes i planlægningen.

Kan læses

Dato for ændring

Ændringsdato for et objekt, dvs. et tidsstempel for, hvornår
objektet blev ændret sidst.

Kan læses
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Kalender

Der findes en fælles kalender under indstillinger. Denne kalender
har danske helligdage inkluderet. Den nedarves til aktivitets og
Kan ændres
ressource kalendere. Brugeren kan opdatere kalenderen.

Kommentar

Kommentarfelt

Kan ændres

Licens nøgle

Licensnøgle

Kan læses

Navn

Navn på et objekt. Navngivningen er valgfri, men det kan være en
fordel at anvende unikke navne, og navne hvor de 3 første
Kan ændres
bogstaver er unikke aht. visning på Ugeplan mv.

Planlæg i minutter

Hvis JA planlægges i minutter. Hvis NEJ planlægges i kvarte
timer.

Kan ændres

Hvis Ja, har leverandøren en administrativ brugerkonto til brug for
Tillad oprettelse af support bruger support, hvis nej er kontoen deaktiveret. Valget er kun relevant for Kan ændres
databaser, som huses hos PlanAHead (Cloud løsninger).
Udskriftskatalog

Udskriftskatalog

Kan ændres

Viste dage i Tjek ind - ud

Viste dage i Tjek ind - ud

Kan ændres

Viste dage i Web Mobil

Viste dage i Web Mobil

Kan ændres

Museklik funktioner
-

Enkelt klik benyttes til at vælge celler på Aplanner billedet
Dobbelt klik benyttes til at vise detaljer. Dobbeltklik i en celle på Ugeplan billedet aktiverer billedet til redigering
af vagter, dobbeltklik på medarbejdernavn viser egenskaber for medarbejderen, dobbeltklik på dato overskrift
på Ugeplan billedet medfører skift til Dagplan billedet.
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Den enkelte bruger kan indstille hvordan Aplanner ser ud fra Indstillinger → Brugerindstillinger:
Egenskaber og funktioner for brugerindstillinger

Antal bogstaver i forkortet navn

Antal bogstaver i forkortet navn i celler

Kan ændres

Aplanner genopfrisk hvert 5 minut

Genopfrisk Aplanner billedet med faste
tidsintervaller

Kan ændres

Dagplan billedet, følg uret

Hvis Ja, flyttes start tidspunkt på Dagplan
løbende med tiden.

Kan ændres

Dato for ændring

Ændringsdato for et objekt, dvs. et
tidsstempel for, hvornår objektet blev ændret
sidst.

Kan læses

Farveindstillinger

Bruger farvevalg

Kan ændres

Outlook, vis kun aktivitet i kalenderpost emne

Vis kun aktivitet i emnefelt

Kan ændres

Outlook, vis plan i kalenderpost emne

Vis også plan i kalenderpost emne

Kan ændres

Outlook, vis dato i kalenderpost emne

Vis også dato i emne

Kan ændres

Skjul weekender

Skjul weekender

Kan ændres

Skrifttype indstilling

Bruger skrifttype

Kan ændres

Start op med dags dato efter login

Start i dag

Kan ændres

Synk: Antal dage

Antal dage, der synkroniseres

Kan ændres

Synk: Dan Outlook liste

Dan Outlook liste i batch synkronisering

Kan ændres

Synk: Medarbejderliste

Synkronisering medarbejderliste

Kan ændres

Synk: Planversion

Planversion, der synkroniseres

Kan ændres

Synk: Time Out i minutter

Time Out i minutter for synkronisering

Kan ændres

Synk: Valgte planer

Valgte planer til synkronisering

Kan ændres

Synk: Ventetid milli sekunder

Ventetid mellem to opdateringer i
millisekunder i synkroniseringen

Kan ændres

Vis dagplan mødetider

Vis dagplan mødetider

Kan ændres

Vis delte vagter

Vis delte vagter

Kan ændres

Vis Fleks saldo ved login

Vis Fleks saldo ved login

Kan ændres

Vis flere linjer i celler

Vis flere linjer i celler eller vis en enkelt linje

Kan ændres

Vis intervaller i Dagplan overskrifter

Vis intervaller i Dagplan overskrifter

Kan ændres

Vis kommentar i celler

Vis kommentar i celler

Kan ændres

Vis kun automatiske navne i celler

Vis kun automatiske cellenavne

Kan ændres

Vis kun tidsinterval i celler

Vis kun tidsinterval i celler

Kan ændres

Vis medarbejdernavn i celler (Ja) eller forkortelse (Nej) Vis fuld navn eller forkortelse i celler

Kan ændres

Vis navn i række overskrift (Ja) eller forkortelse (Nej)

Vis navn eller forkortelse i række overskrift

Kan ændres

Vis navn i vagt (Ja) eller forkortelse (Nej)

Vis 3 bogstaver af navn eller forkortelse i vagt Kan ændres
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Vis navn og forkortelse (Ja) eller navn (Nej)

Vis navn og forkortelse eller navn i celle
etiketter

Kan ændres

Vis navne i celler uden tidsinterval

Vis navne i celler uden tidsinterval

Kan ændres

Vis overskrift i celler (Web)

Vis overskrift i celler

Kan ændres

Vis tidsinterval først i Ugeplan celler

Vis tidsinterval først i Ugeplan celler

Kan ændres

Vis ugedag i overskrift

Vis ugedag i overskrift

Kan ændres

Web fed skrift

Aplanner for Web fed skrift

Kan ændres

Web skrift størrelse

Aplanner for Web Font størrelse

Kan ændres
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10.2

Bruger, ændring af adgangskode

I Aplanner for Windows aktiveres billedet til skift af adgangskode fra Aplanner Indstillinger menuen:

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend og afslut

I Aplanner for Web aktiveres et tilsvarende billede fra Indstillinger menuen:

Indtast den gamle adgangskode og en ny to gange. Afslut med tryk på opdater knappen.
Hvis en bruger har glemt sin adgangskode kan administrator oprette en ny ved at vælge menuen Data Kataloger →
Brugerrettigheder → Vi detaljer for bruger. Når administrator trykker på ikonet Skift adgangskode vises billedet til
ændring af adgangskode, men uden krav om at indtaste den gamle adgangskode.
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10.3

Bruger menu tilladelser

Billedet anvendes af administrator til at indstille detaljerede rettigheder for en bruger. I Aplanner for Windows aktiveres
billedet fra billedet med egenskaber for en bruger:

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend og afslut
Hjælpe tekst
Dan udskrift
Vælg alle elementer i listen
Fravælg alle elementer i listen

I Aplanner for Web findes et tilsvarende bilede:
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På billedet kan administrator vælge, hvilke menupunkter, medarbejderen skal have adgang til. Valget kan granuleres
yderligere ved valg i de øvrige bokse. Hvis Rapporter er valgt under menupunkter, kan der som vist udvælges tre
rapporter, som brugeren har adgang til. Efter udvælgelse trykkes på ikonet med fluebenet for at afslutte.
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10.4

Bruger, redigering af rettigheder

Billedet anvendes af administrator til at redigere en brugers rettigheder på en enkel måde. Administrator har også
mulighed for at lave en mere avanceret brugeropsætning ved at dykke ned i detaljer fra dette billede.
I Aplanner for Windows aktiveres billedet til redigering af brugerrettigheder, når du vælger at se detaljer om en bruger fra
oversigtsbilledet over brugere. Et tilsvarende billede findes ikke i Aplanner for Web.
I ældre versioner af Aplanner optræder dette billede ikke. I stedet vises egenskaber for bruger. Herfra kan se samme
funktioner udføres ved at indstille egenskaberne.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend og afslut
Aktiver billede til visning af detaljerede
egenskaber. Herfra kan du bl.a. vælge billedet til
visning af menu tilladelser. Det kan anvendes til at
lave egne skabeloner.
Aktiver billede til ændring af adgangskode
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Her vælges skabelon med brugerrettigheder. Der
findes standard skabeloner for en medarbejder, en
skemalægger og administrator. Brug af skabelon
kan fravælges, eller du kan anvende en skabelon,
du selv har lavet, f.eks. ved kopiering og
modifikation af en standard skabelon.

Her vælges, hvilke Webmobil billeder, en bruger
kan anvende: Registrering af ferieønsker,
bookning af vagter, vagtbytte og adgang til Tjekin- ud billedet.

Det tilsvarende billede i Aplanner for Web ser således ud som vist i eksemplet:
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10.5

Database, åbn og gem

Oprettelse af en ny database og lagring af en ny database kan kun anvendes af en IT medarbejder med
systemadministrator rettighed til databasen. Som regel er det ikke nødvendigt at anvende funktionen, da PlanAHead A/S
leverer en databasekopi, når en ny kunde løsning etableres.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend og afslut
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10.6

Database, slettede objekter

Billedet aktiveres i Database menuen, og anvendes af administrator til at fjerne eller gendanne slettede objekter. Billedet
kan også aktiveres fra Data Katalog oversigtsbilledet.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Vælg alle elementer i listen
Fravælg alle elementer i listen
Fjern valgte objekter. Herefter kan de ikke genskabes.
Genetabler valgte objekter. Herefter optræder de igen i de relevante datakataloger.
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10.7

Data katalog, oversigtsbilede

Billedet anvendes til oprettelse og redigering af stamdata objekter, f.eks. planer, aktiviteter og medarbejdere. I Aplanner
for Windows aktiveres billedet fra menuen Data Kataloger:

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Dan udskrift.
Aktivering af billede, hvorfra du kan vælge, hvilke egenskaber (kolonner), der skal vises på
oversigtsbilledet.
Tryk på ikonet for at oprette et nyt objekt. Objektet vil herefter ses på oversigtsbilledet med navnet
”Navn”. Det kan du ændre ved at klikke på det med musen.
Tryk på ikonet for at slette et objekt. Objektet slettes ikke helt, men markeres som slettet og
gemmes i en ”papirkurv”. Herfra kan det genskabes eller slettes helt.
Fortryd seneste oprettelse eller sletning.
Genopfrisk oversigtsbilledet ved at genindlæse objekterne.
Sorter objekter (linjer) alfabetisk stigende.
Sorter objekter (linjer) alfabetisk faldende.
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Sorter objekter (linjer) efter sorteringsnøgle stigende.
Sorter objekter (linjer) efter sorteringsnøgle faldende.
Sorter egenskaber (kolonner) alfabetisk
Vis alle egenskaber som kolonner på oversigtsbilledet.
Skift mellem automatisk og indstillelig kolonnebredde.
Tekstsøgning i oversigtsbilledets celler.
Kun for kataloget brugerrettigheder: Dan en rapport med sikkerhedstjek og anbefalinger.
Vis slettede objekter. Ikonet kan vælges fra højre museknap menu.
Vis detaljerede egenskaber for et objekt. Ikonet kan vælges fra højre museknap menu. Alternativt
kan du dobbeltklikke i venstre side af oversigtsbilledet eller vælge en linje og trykke F4.
For enkelte objekter vises billeder, der forenkler redigering af detaljer. Herfra kan du efter behov
vælge at se detaljerede egenskaber.
Importer tabel med objekter fra Excel regneark. Lav en tabel med kolonnenavne og data kolonner i
Excel. Kopier og tryk på Importer ikonet. Ikonet kan vælges fra højre museknap menu.
Godkendelse af objekter foretages ved at låse objekterne, så de ikke kan redigeres. Ikonet kan
vælges fra højre museknap menuen.

Det tilsvarende billede i Aplanner for Web ser således ud, og har – som det fremgår – færre funktioner, der kan udføres.
På dette billede kan du ikke redigere direkte. I stedet må du vælge at se egenskaber i tabelform ved klik på hyperlink i et
navnefelt.
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10.8

Data katalog, godkend objekter

Billedet har til formål at godkende objekter ved at låse dem, så de ikke kan redigeres. Billedet aktiveres fra Data Katalog
billedet ved at vælge fra højre museknap menu.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Tryk på ikonet for at godkende de valgte objekter
Tryk på ikonet for at fjerne godkendelser

Godkendelsesfunktionen kan ikke aktiveres fra Aplanner for Web.
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10.9

Egenskaber for et objekt

Billedet viser detaljerede egenskaber for et objekt. Det aktiveres fra Data Katalog oversigtsbilledet, fra menuen
Indstillinger, og fra billeder, der viser detaljer for en bruger. Mange egenskaber kan redigeres ved at klikke på dem med
musen, mens andre kan revideres ved klik på ikonet ud for egenskaben.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Dan udskrift.
Aktivering af billede, hvorfra du kan vælge, hvilke egenskaber (kolonner), der skal vises på
oversigtsbilledet.
Sorter objekter (linjer) alfabetisk stigende.
Vis alle egenskaber som kolonner på oversigtsbilledet.
Tekstsøgning i oversigtsbilledets celler.
Kopier egenskaber til Windows klippebord
Gem brugerindstillingerne.

Det tilsvarende billede i Aplanner for Web ser således ud.
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10.10

Egenskaber, vælg fra liste

Billedet anvendes til at udvælge de egenskaber, en bruger vil se på Data Katalog oversigtsbilledet eller billedet med
egenskaber for et objekt:

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend og afslut
Geninstaller standardværdierne
Genindlæs listen med valgte egenskaber uden at opdatere

Det tilsvarende billede i Aplanner for Web ser således ud:
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10.11

Farver, brugervalg

En bruger kan tilpasse en lang række egenskaber fra menuen Indstillinger. For at ændre farver på skærmbilleder m.v.
anvendes billedet til farvevalg.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend og afslut
Geninstaller standardfarverne.
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10.12

Kalender

Der findes en fælles kalender under Aplanner Indstillinger. Kalenderen indeholder weekends og danske helligdage.
Kalenderen ”arves” af alle planer og medarbejdere, så der kan oprettes individuelle kalendere per plan og per
medarbejdere efter behov. Kalendere kan kun ses og opdateres i Aplanner for Windows. Opdateringsbilledet ser således
ud:

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Tryk på ikonet for at tilføje en dato til kalenderen. Hvis datoen er en hverdag, bliver dagen til en
fridag i kalenderen. Hvis datoen er en weekend eller en helligdag, bliver datoen en hverdag i
kalenderen.
Tryk på ikonet for at fjerne en kalenderpost.
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10.15

Licensnøgle

Licensnøglen til Aplanner kan ses under Aplanner Hjælp menuen og kan ændres fra Aplanner for Windows med
følgende billede. Licensnøglen udleveres efter aftale fra PlanAHead. Billedet anvendes kun, hvis en kunde får behov for
en ny licens. Licensnøglen angiver, hvor mange medarbejdere, der kan etableres i Data Kataloget Medarbejder. Der er
ingen begrænsninger på, hvor mange brugere eller andre objekter, der kan oprettes. Licensen tæller op, når der oprettes
en medarbejder og tæller ned, når en medarbejder markeres som slettet.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend og afslut

Der er kun læseadgang til licensnøglen fra Aplanner for Web.
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10.16 Objekter, valg fra liste
Dette billede anvendes i alle de situationer, hvor der skal vælges objekter fra en liste, f.eks. valg af planer eller aktiviteter.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend og afslut
Dan udskrift
Vælg alle elementer i listen
Fravælg alle elementer i listen
Sorter objekter (linjer) alfabetisk stigende.
Sorter objekter (linjer) alfabetisk faldende.
Sorter objekter (linjer) efter sorteringsnøgle stigende.
Sorter objekter (linjer) efter sorteringsnøgle faldende.
Afslut uden opdatering.

Det tilsvarende Aplanner for Web billede ser således ud:
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10.17 Outlook, rediger synkroniseringstabel
Billedet aktiveres fra menuen Funktioner og anvendes, hvis der er behov for at gentage en synkronisering. Det kan f.eks.
være tilfældet hvis en bruger har mistet sin computer og ønsker at modtage vagter i Outlook på en erstatnings computer.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Dan udskrift.
Tryk på slet ikonet efter at have valgt de linjer med vagter, der skal genudsendes. Så slettes
oplysning om, at vagterne har været synkroniseret, og de vil så kunne synkroniseres igen.
Fortryd seneste oprettelse eller sletning.

Billedet findes ikke i Aplanner for Web.
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10.18 Outlook synkronisering
Som regel sker Outlook synkroniseringen automatisk via et baggrundsjob, som afvikles en eller flere gange i døgnet.
Men det er muligt at synkronisere fra Aplanner for Windows med følgende billede, som aktiveres fra menuen Funktioner.
Synkroniseringen gemmer en kopi af alle udsendte vagter i den Outlook, som er knyttet til Aplanner for Windows.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Tryk på ikonet for at fjerne alle objekter fra synkroniseringslisten (fortryd)
Synkroniser og afslut

Man kan ikke synkronisere fra Aplanner for Web.
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10.19 Outlook synkroniseringsliste
Dette billede anvendes af skemalægger til at lægge vagter i kø til synkronisering. Billedet kan aktiveres fra Aplanner
hovedmenuen eller fra menuen Funktioner. Første gang billedet anvendes vælges plan version, plan(er) og
medarbejdere, der skal synkroniseres. Desuden vælge en periode.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Dan udskrift af synkroniseringslisten
Dan udskrift af synkroniseringsloggen
Start synkroniseringsbilledet, når synkroniseringslisten er dannet.
Dan synkroniseringslisten og afslut

Dannelse af synkroniseringslisten kan også udføres fra Aplanner for Web, men kun efter at valg af planer, medarbejdere
m.v. er sket i Aplanner for Windows. Billedet i Aplanner for Web ser således ud, og aktiveres via ikon på Aplanner
billedet.
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10.20 Plan egenskaber
Billedet anvendes til at vise og redigere egenskaber for en plan. Det kan aktiveres via en ikon på Aplanner billedet, fra
menuen Funktioner og fra højre museknap menuen. På billedet kan man:
-

Se og redigere stamdata, dvs. navn startdato og slutdato
Se og redigere oplysninger, om planen er en skabelon (rulleskema)
Vælge hvilke planer, der skal være delt
Vælge hvilke medarbejdere, aktiviteter og dagsopgaver, der skal indgå i planen

Husk at opdatere tabellen med medarbejdere, når der er oprettet en ny medarbejder. Det sker ikke automatisk.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend og afslut
Vælg alle elementer i listen
Fravælg alle elementer i listen
Sorter objekter (linjer) alfabetisk stigende.
Sorter objekter (linjer) alfabetisk faldende.
Sorter objekter (linjer) efter sorteringsnøgle stigende.
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Sorter objekter (linjer) efter sorteringsnøgle faldende.
Vis egenskaber for planen
Vis hjælp billedet

Der findes ikke et tilsvarende billede i Aplanner for Web. I stedet vises egenskaber for planen.
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10.21 Plan, flyt skabelon
Billedet anvendes til at flytte en skabelon (rulleskema) til en ny startdato. Den oprindelige skabelon bevares. Benyt
denne funktion, når du har behov for at modificere en eksisterende skabelon.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Udfør flytningen og afslut.

Det tilsvarende billede i Aplanner for Web ser således ud:
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10.22 Plan, indsæt tom periode
Billedet anvendes til at indskyde en tom periode i en plan. Som det fremgår kan du vælge en periode længde og afgøre,
hvilke plan versioner, indskuddet skal omfatte. Billedet aktiveres fra menuen Funktioner på Aplanner billedet.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Udfør indsættelsen af tom periode og afslut.

Det tilsvarende billede i Aplanner for Web ser således ud:
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10.23 Plan, udrulning
Skemalægger kan anvende dette billede til udrulning af en skabelon. Som det fremgår af billedet sker der op til tre
plankopieringer under en udrulning. Planlagt (vagter) kopieres til Planlagt, der laves en ekstra kopi af Planlagt i Budget.
Kopien kan senere benyttes, hvis der er behov for at sammenligne gældende plan (Planlagt) med planen, som den så ud
lige efter udrulning (Budget).
Hvis du sætter flueben i Flet, udrulles uden at overskrive eksisterende vagter. På den måde kan du arbejde med flere
skabeloner, f.eks. en Man-Tors skabelon og en Weekend skabelon.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Udfør udrulning og afslut.

Det tilsvarende Aplanner for Web billede ser således ud:
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10.24 Plan, plankopiering
Billedet anvendes af skemalægger til avanceret plankopiering, hvor billedet Udrulning ikke rækker. Der er, som det
fremgår af billedet mange valgmuligheder ud over kopiering fra og til.
Kopieringen kan gentages et antal gane (udrulning)
Kommentarfelter kan kopieres med
Flet bevarer eksisterende vagter, når der kopieres
Ombyt rul kan skifte medarbejdere for hver gentagelse
Det er muligt at overspringe dage i kopieringen
Medarbejdere kan fravælges i kopiering
Medarbejdere kan krydskopieres, f.eks. hvis en medarbejder skal overtage en anden medarbejdes vagter.
Plankopiering er kompliceret, men du kan eventuelt afprøve plankopieringer ved at benytte planversionen Kladde. Når du
har konstateret at Kladde er korrekt, kan du så gentage plankopieringen til den ønskede planversion.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Udfør plankopiering og afslut.
Vælg alle medarbejdere.
Fravælg alle medarbejdere.

Det tilsvarende Aplanner for Web billede ser således ud:
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10.25 Plan, sletning
Skemalægger kan slette en plan med dette billede. Billedet anvendes sjældent, men er praktisk, hvis du ønsker at slette
alle vagter for en enkelt medarbejder

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Udfør sletning og afslut.
Vælg alle medarbejdere.
Fravælg alle medarbejdere.

Funktionen findes ikke i Aplanner for Web
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10.26 Søgning på plan billede
Billedet anvendes til søgning på Aplanner billedet og er især anvendeligt, hvis du arbejder med planer med mange
medarbejdere. Du kan søge efter navne, efter oplysninger i vagter og søgning blandt de oplysninger, der ses på
Aplanner billedet.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Udfør søgning.
Dan udskrift.

Funktionen findes ikke i Aplanner for Web.
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10.27 Timeregistrering
Billedet kan anvendes til timeregistrering og til oprettelse af vagter. Billedet anvendes sjældent, da timeregistrering kan
foretages fra Web Tjek- Ind- Ud billedet og oprettelse af vagter kan udføres på Dagplan eller Ugeplan billedet.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Hjælpe tekst.
Slet linje.
Tilføj linje.
Godkend.
Fortryd indtastning.
Skift en uge tilbage.
Skift en uge frem.

Det tilsvarende Aplanner for Web Billede ser således ud:
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10.28 Vagtbillede, dokumentliste
Billedet aktiveres fra et arrangement, og anvendes til at lave en dokumentliste for arrangementet. Dokumenterne vælges
fra computerens disk eller netværksdrev.

Funktion

Beskrivelse
Tilføj dokument.
Godkend.
Fjern dokument.
Åbn dokument.
Søg efter dokument.

Billedet findes ikke i Aplanner for Web.
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10.29 Vagtbillede, redigering
Billedet fremkommer ved dobbeltklik med musen på en celle på Aplanner Ugeplan billedet. Her kan du tilføje, ændre og
slette vagter for en enkelt dag. Hvis Aplanner er indstillet til minutter kan vagter oprettes med angivelse af minutter, f.eks.
16:13, hvis ikke registreres i kvarte timer, f.eks. 15:15.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend.
Vis hjælp.
Fortryd
Gem som dagsopgave.
Indsæt eller rediger alias navn og kommentar. Alias navnet for en vagt gælder kun for den valgte
celle. Alias navnet kan f.eks. benyttes til at navngive et arrangement. Aktivitet: Arrangement, Alias:
Bio.
Opret eller rediger et arrangement, der knytter sig til vagten.
Indsæt en ny, tom vagt før denne vagt.
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Indsæt en ny, tom vagt efter denne vagt.
Slet denne vagt.
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10.30 Vagtbillede, tekst
Billedet aktiveres fra Vagtplan billede, redigering når der trykkes på kommentarikonet. Her kan registreres et alias navn
for vagten (f.eks. Aktivitet: Arrangement, Alias: Bio). Desuden kan der registreres en kommentar til vagten.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend.
Opret eller rediger et arrangement, der knytter sig til vagten.

Billedet findes ikke i Aplanner for Web.
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10.31 Vagter, eksporter
Billedet kan anvendes til at eksportere vagter til en fil.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend.

Billedet findes ikke i Aplanner for Web.
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10.32 Vagter, importer
Billedet kan anvendes af administrator til at indlæse vagter fra en fil. Først laves en skabelon, som udfyldes. Herefter
indlæses vagterne fra den udfyldte skabelon.

Funktioner
Funktion

Beskrivelse
Godkend.

Billedet findes ikke i Aplanner for Web.
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10.33 Web Mobil
Web Mobil aktiveres fra Login billedet for Aplanner for Web. Anvender I PlanAHead cloud-løsningen findes Login billedet
på https://www.planahead.dk/web
Afhængig af den valgte opsætning kan brugeren booke ferieønsker, booke vagter og bytte vagter med kolleger.
Her ses billedet, når book ferie er valgt.
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Her ses billedet, når book vagt er valgt. De vagter, der kan bookes fremkommer i rullebokse. Der kan ikke bookes på det
viste billede.

Side 105

Aplanner brugervejledning - 22.10.30

Her ses billedet, når vagtbytte er valgt. Mulighederne for bytte fremgår af rulleboksene.
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10.34 Web tjek ind – ud
Billedet kan vælges fra loginbilledet til Aplanner for Web: https://www.planahead.dk/web. Det anvendes til
-

komme – gå -registrering (tjek ind – tjek ud)
timeregistrering (vælg dato registrer timer og tryk gem)

Der kan registreres flere tidsperioder per dag, og eksisterende timeposter kan slettes. Der kan udskrives en fleks liste for
medarbejderen. Antal dage, der vises i tjek ind- ud kan sættes i Aplanner Indstillinger.

Et tilsvarende billede findes ikke i Aplanner for Windows. I stedet kan du benytte billedet Timeregistrering, som aktiveres
fra menuen Funktioner på Aplanner billedet.
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