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Mandag-torsdag: 8-16, Fredag: 8-15 

Når jeg starter dagen! 
1. Hent opgaver, ved at  

ÅBNE FANEN ORDREPULJE og  
KLIKKE SE ORDREPULJE 

2. Vælg de opgaver, du skal arbejde på i dag 
og  KLIK på ACCEPTER OPGAVE 
Herved henter du opgaverne ned på din pc og 
fortæller kontoret, at du har ’modtaget’ dem. 

Når jeg er færdig hos en kunde! 
1. GODKEND evt. foreslåede opgavelinier 
2. TILFØJ ORDRELINIER (tid og materialer) 
3. KLIK på AFSLUT ORDRE 
4. HUSK at klikke KOPI BESKRIVELSE og  

skriv, hvad du har lavet + evt. besked  
tilbage til kontoret. 
Du kan evt. bruge QUICKTEKST ved at 
DOBBELTKLIKKE i feltet 

5. Slut af med at KLIKKE på AFSLUT 
 

Sæt næste opgave I GANG 

1. Når du afslutter en opgave, sættes næste 
opgave i gang. 

2. Fra listen over accepterede opgaver 
sættes STATUS til I GANG 
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Kom godt i gang med WPA Klient 

Hvor finder jeg mine timer? 
1. På klientens indgangsbillede vises oversigt 

over registrerede timer pr dag 
2. Her kan du vælge at se dine registrerede  

timer pr  dag eller uge. 
 

Hvis du ikke kan hente eller sende opgaver! 
1. Check om du har internetforbindelse og  

prøv igen! 

Hvordan registrerer jeg uproduktiv tid? 
1. Typisk vil du have en intern opgave på din klient, 

hvorpå du registrerer tiden, ved at tilføje 
ORDRELINIER på opgaven. 

2. OPDATER OPGAVEN så du sender de registrerede 
timer hjem! 

HUSK at registrere DAGLIGT! 

Hvis jeg ikke kan blive færdig hos en kunde! 
1. Klik på SEND HJEM i listen accepterede opgaver. 
2. Skriv info og sæt evt dato for næste besøg. 

Så sørger kontoret for, at du eller en anden får opgaven 
ud igen. 

Hvis varen ikke findes i varekartoteket! 
1. Brug SMARTLINIE i ORDRE LINIER.  
2. Hvis du ikke har et nummer på varen, 

vælger du et vilkårligt nummer. Du får 
besked, hvis du tager et som er i brug. 
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