
Tidrapportering med stoppur 
Stoppuret kan användas för att starta och stanna tidtagning av kortare och längre arbeten. Till 
exempel kan du starta stoppuret när du börjar dagen och stanna den när du är klar för dagen 
om du jobbar på ett och samma uppdrag hela dagen. Du kan också starta och stanna stoppuret 
flera gånger om dagen om du arbetar med olika kortare uppdrag för att hålla reda på de olika 
tiderna.  
 

Starta tidtagning 
I huvudmenyn klickar du på ikonen för stoppuret och väljer vilket uppdrag eller projekt du 
arbetar med så startar stoppuret automatiskt. Du kan även starta stoppuret utan att välja projekt 
genom att bara klicka på start-knappen. Tidtagningen startar och läggs till tidrapporten, men 
anses ofullständig tills du har angett ett projekt.  
 

 
 
 
Har du en tidtagning igång och startar en ny tidtagning stoppas den pågående tidtagningen 
automatiskt och en ny startas.  
 

 

 



 
Du kan förenkla valet av projekt genom att öppna inställningarna för stoppuret och välja om du 
vill att projektlistan ska visa de senaste projekten eller dina favoritprojekt först i listan.  

 
 
I inställningarna kan du även ange om du vill ha en påminnelse om att starta tidtagningen. Om 
du kryssar i en rad med en angiven tidpunkt kommer en påminnelse att visas inne i systemet 
när du är inloggad den tiden. Du kan också välja att bli påmind om en tidtagning har pågått för 
länge, t.ex. längre än 8h så att du kommer ihåg att stänga av den. 
 

Hantera poster från stoppuret 
 
När du använder stoppuret kommer varje startad tidtagning att visas i fönstret Tid & Utlägg, 
oavsett om den är avslutad eller fortfarande pågår.  
Du kan när som helst ange eller ändra vilket projekt tiden avser eller lägga till en beskrivning. 
Om du vill stoppa en pågående tidtagning kan du hålla muspekaren över raden och klicka på 
stopp-knappen. Varje post kan startas på nytt om det gäller innevarande dag. En färdig post kan 
även avrundas enligt flera principer. Klicka på cirkulär-ikonen så avrundas posten enligt dina 
inställningar.  

 



 
 
Inställningar för avrundning finns under kugghjulet i fönstret Tid & Utlägg samt i 
användarinställningarna. Ange hur avrundningen ska beräknas i minuter och om den ska 
avrundas upp, ner eller till närmaste gräns. 

 
 
 
 

 


