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Åbningstider i julen
Hotlinen har åben i julen, dog med begrænset åbningstider. Vi sidder klar ved telefonen
den 27-30 dec. fra kl 08:00-13:00

StarTime tip
Vidste du at du selv kan skifte baggrundsbilledet i StarTime ?
Ved levering ser baggrunden sådan ud:

Synes du det er lidt kedeligt, kan du nemt skifte til et feriebillede, eller måske et foto af din
hund, kat eller barn

Det gør du ved at højreklikke på baggrundsbilledet i StarTime, og herefter kan du klikke
dig frem til det ønskede billede.
Bruger du kursusfirmaet, eller måske har du flere firmaer koblet på, kan det anbefales at
du har et baggrundsbillede pr firma. Det gør det nemmere for dig at se hvilke firma du er i .
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Siden Sidst....
StarPC
Visning af ferie og feriefri-saldi
Hvis man har aktiveret automatisk nedskrivning af ferie/feriefri dage, og anvender StarPC
som registreringsterminal(er), vil der automatisk blive vist restferie/feriefri på StarPC hver
gang der angives et medarbejdernummer. Dette er nu efter kundeønske blevet gjort
valgfrit disse tal skal vises eller ej. Dette kan styres individuelt pr registreringsenhed.

Afdelingsbegrænsning
Både medarbejdere, standardaktiviteter og ordreaktiviteter kan i StarTime tilknyttes en
afdeling.
Anvender I denne mulighed er det nu blevet muligt af begrænse opslagslisterne
(StarPC's funktionsknapper F1 og F3) til kun at vise medarbejdere hhv. aktiviteter
tilhørende egen afdeling.
Det giver et bedre overblik hvis man har medarbejdere fordelt i forskellige afsnit, bygninger
eller måske ligefrem i andre byer eller lande, hvis medarbejderlisten kun viser afdelingens
egne folk. Specielt hvis der anvendes touch-skærme på pc'er eller tablets
Ligeledes vil der ofte være forskel på hvilke aktiviteter der udføres i forskellige afdelinger.
Bemærk! Denne funktion er kun gældende for registrering via StarPC.
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Eksportindstillinger - Bluegarden
Grundet problemer med accept af negative værdier i data fra StarTime til Bluegarden
Erhverv, har vi lavet en ny systemoplysning under Eksportindstillinger/Generelt.
Der gives 3 valgmuligheder:
Problemet kan opstå hvis man i
lønfordelingen fx har arbejdet 40
timer og herefter vil hensætte de 3
timer til en timebank:
Timer i alt:
40,00
Heraf overtidstillæg 3,00
Hensæt til flex
-3,00
Udbetal:
37,00
Vi har kun oplevet problemet i Bluegardens
Lønsystem Erhverv, hvor den lønart som hensæt
skal overføres til er prædefineret som en afgang.

Til sidst vil vi gerne ønske dig en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår

Med venlig hilsen
Dan-Made Data

Er du ikke den rette modtager af dette informationsbrev, bedes du videresende denne mail til rette vedkommende, og informere os om
ændringen. Ønsker du ikke længere at mod-tage DM-Nyt, så send os blot en mail med emnet: Afmeld dm-nyt til: post@danmade.dk
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