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Generelt
Sommerferien står for døren for de fleste, men vi kan lige nå et lille hurtigt nyhedsbrev
inden. De nævnte nyheder er enten allerede klar til levering, eller bliver det i løbet af
ferieperioden. Er du tilmeldt årlig opdatering, får du automatisk de nye funktioner med din
næste ordinære opdatering. Ønsker du en opdatering inden da, så kontakt os. Så kan vi
bare flytte dig til en anden måned.
Er du ikke tilmeldt faste opdateringer, men kunne godt bruge nogle nye funktioner, kan du
blot give os et ring. Vi har normalt ganske korte leveringstider på opdateringer. Og husk:
Jo ældre din StarTime version er, des flere nye funktioner får du for pengene.
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Online-backup via mail
Vi har oplevet et par steder, at
sikkerhedskravene for trafik via
routere ud af huset, fx til vores
ftp-server, er skærpet så meget,
at det ikke tillader StarTime's
onlinebackup at levere
sikkerhedskopier til os. Derfor har
vi lavet en ny option i onlinebackup programmet:
”Send som email ”.
Datafilerne pakkes og krypteres
stadig inden afsendelse, så
sikkerheden bevares.
Det anbefales fra mange sider, at opbevare sikkerhedskopier ”i skyen”, altså på eksterne
servere. Ved uheld kan både data og programmer hurtigt rekonstrueres.
Lyder dette interessant, så kontakt os for et godt tilbud.

Individuelle minimum/maximum grænser for flexsaldi. StarTime har 2 sæt
minimum/maximum grænser for flex- /afspadseringssaldo.
En gældende for tidlønnede og en gældende for fastlønnede
Det har imidlertid vist sig at nogle
brugere som et led i lokale
aftaler, kan lave individuelle
aftaler med enkelte- eller grupper
af medarbejdere.

Derfor kommer der i næste version et par ekstra felter
på medarbejdernes stamkort. Fx kunne dette se sådan
ud på den timelønnede medarbejder
Pia Hansen
Der tages stadig udgangspunkt i det generelle opsæt
hvor tilladt minimum er 0,00. Men denne værdi
korriges med Pia Hansens korrektionsværdi -24. Tilladt
minimumssaldo bliver således minus 24 timer.
Tilsvarende bliver tilladt maximum på 37 timer korrigeret med 19 til i alt 56 timer.
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Sammentælling på flex- og afspadsering saldolister
Efter ønske fra brugere lavede vi for nylig mulighed for at eksportere flex- og
afspadseringslister til csv-filer med henblik på overførsel til regneark, primært for at
summere timerne for medarbejdergrupper. I nyeste version kan StarTime selv lave disse
sammentællinger.
I næste version vil det ligeledes blive muligt at skrive tilgodehavende feriedage og
feriefridage til csv-filer
StarTime tip
Vidste du i øvrigt at:
•

ved manuel indtastning af en kommetid, kan du blot taste bogstavet 'k' i ordrefeltet
i stedet for at taste først ordre 1 og dernæst aktivitet 1.

•

tilsvarende kan bogstavet 'g' erstatte kombinationen ordre 1 aktivitet 2 (gå)

Vi holder hotline åbent alle hverdage med normale åbningstider i hele ferieperioden
Mandag - torsdag fra kl. 08:00 til 16:00
og fredage fra 08:00 – 13:00
Der kan i ferieperioden være ventetid på kurser og konsulentbesøg.
Så har vi blot tilbage at ønske jer alle en god sommer.

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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