
Prosjektimport [Projects] 

Beskrivelse Format Kommentar Påkrevd 
ProjectCode Tekst Prosjektnr Ja 
SubprojectCode Tekst Kode til delprosjekt.   
ProjectName Tekst Prosjektnavn. Blir brukt ved oppretting av nytt prosj. Ja 
ProjectManagerCode Numerisk Ansattnummer til prosjektansvarlig, må være satt dersom prosjektet 

skal importeres med prosjektansvarlig. 
 

ProjectManagerName Tekst Navn på prosjektansvarlig  
ProjectContactPerson Tekst Overstyrt kontaktperson på prosjektet. Hvis tom, brukes standard 

kontaktperson på kunde. Se ContactPerson 
 

ContactPerson Tekst Standard kontaktperson på prosjektets kunde  
ProjectBillable 0 = False, 1 = True Angir om prosjektet kan faktureres  
CustomerNo Numerisk Kundenr for føring på reskontro  
ContactName Tekst Navn på kunden  
ProjectStartDate DDMMYYYY Prosjektets startdato  
ProjectEndDate DDMMYYYY Prosjektets sluttdato  
ProjectStatus (Se egen tabell) Prosjektets status  
ProjectBrandingThemeCode Tekst Kode for overstyrt profileringsmal på dette prosjektet  
FixedPrice Desimaltall Prosjektets fastpris  
Progress Numerisk Prosentvis fremdrift på prosjektet. 0 – 100%  
ProjectBillingMethod (Se egen tabell) Faktureringsmåte for prosjektet. FixedPrice, Time eller 

TimeAndExpenses 
 

DepartmentCode Tekst Avdelingskode knyttet til prosjekt. Skal en ny avdeling opprettes kreves 
også navn. 

 

DepartmentName Tekst Avdelingsnavn knyttet til prosjekt. Krever bruk av DepartmentCode  
ProjectHourlyRateSpecification (Se egen tabell) Definerer hvordan timene grupperes i faktura. Activity, Employee eller 

Project 
 

ProjectHourlyRate Desimaltall Setter timepris for prosjektet når ProjectHourlyRateSpecification er satt 
til «Project» 

 

AttachVouchersToInvoice 0 = false, 1 = true Angir om bilag skal legges ved faktura  



AllowAllEmployees 0 = false, 1 = true Angir om alle ansatte kan føre timer på dette prosjektet eller ikke  
AllowAllActivities 0 = false, 1 = true Angir om alle aktiviteter er tilgjengelig på dette prosjektet eller ikke  
Hours Desimaltall Overstyrer antall budsjetterte timer for dette prosjektet  
HourlyRate Desimaltall Overstyrer budsjettert timesats for dette prosjektet  
TimeRevenues Desimaltall Overstyrer budsjetterte inntekter fra fakturerbare timer  
Revenues Desimaltall Overstyrer totale budsjetterte inntekter  
CostOfGoods Desimaltall Budsjetterte varekostnader  
PayrollExpenses Desimaltall Budsjetterte lønnskostnader  
OtherExpenses Desimaltall Budsjetterte andre kostnader  
IsExpenseMarkupEnabled 0 = false, 1 = true Angir om kostnader skal ha påslag eller ikke  
MarkupExpensesByFactor Desimaltall Angir påslag for kostnader (i %)  
ExpenseMarkupDescription Tekst Beskrivelse av påslag på kostnader  
IsFeeMarkupEnabled 0 = false, 1 = true Angir om honorar skal ha påslag eller ikke  
MarkupFeesByFactor Desimaltall Angir påslag for honorar (i %)  
FeeMarkupDescription Tekst Beskrivelse av påslag på honorar  
LocationCode Tekst Lokasjonskode knyttet til prosjekt. Skal en ny lokasjon opprettes kreves 

også navn. 
 

LocationName Tekst Lokasjonsnavn knyttet til prosjektet. Krever bruk av LocationCode  
IsInternal Yes/No Yes setter prosjektet opp som et internprosjekt. Medfører at 

ProjectBillable blir satt til 0=False i importen. 
 

 

Prosjekt Team [ProjectTeamMembers] 

Beskrivelse Format Kommentar Påkrevd 
ProjectCode Tekst Prosjektnummer Ja 
SubprojectCode Tekst Delprosjektnummer  
ProjectName Tekst Prosjektnavn (på delprosjekt eller prosjekt)  
EmployeeNo Numerisk Ansattnummer Ja 
ContactName Tekst Navn på ansatt  



Hours Desimaltall Budsjetterte timer for den ansatte på dette prosjektet  
HourlyRate Desimaltall Timesats for den ansatte  

 

Prosjekt Aktiviteter [ProjectActivities] 

Beskrivelse Format Kommentar Påkrevd 
ProjectCode Tekst Prosjektnummer Ja 
SubprojectCode Tekst Delprosjektnummer  
ProjectName Tekst Prosjektnavn (delprosjekt eller prosjekt)  
ActivityCode Tekst Aktivitetskode Ja 
ActivityName Tekst Navn på aktivitet  
ProjectBillable 0 = false, 1 = true Angir om aktiviteten skal være fakturerbar eller ikke  
HourlyRate Desimaltall Timesats for aktivitetene  

 

ProjectBillingMethod (Prosjektets fakturamåte) 

Beskrivelse Forklaring 
FixedPrice Prosjektet har fastpris 
Time Prosjektet faktureres per time 
TimeAndExpenses Prosjektet faktureres per time og for kostnader 

 

 

 



HourlyRateSpecification (Timepris per) 

Beskrivelse Forklaring 
Activity Prosjektets timer faktureres per aktivitet 
Employee Prosjektets timer faktureres per time 
Project Prosjektets timer faktureres per prosjekt 

 

Prosjekt status 

Prosjektstatus Beskrivelse 
1 OnHold  - På vent  
2 InProgress  - Aktiv  
3 Archived  - Arkivert 
4 NotStarted  - Ikke Startet 
5 Complete  - Fullført 

 

 

Changelog:  

14.11.22 – Lagt til støtte for: 

Overstyring av kontaktperson på prosjektet 

Standard kontaktperson på prosjektets kunde 

Kode for overstyrt profileringsmal på dette prosjektet 

Prosjektets fastpris 

Prosentvis fremdrift på prosjektet 



Faktureringsmåte for prosjektet 

Definere hvordan timene grupperes i faktura 

Angi om bilag skal legges ved faktura 

Angi om alle ansatte kan føre timer på prosjektet 

Angi om alle aktiviteter skal være tilgjengelig for prosjektet 

Overstyre antall budsjetterte timer for prosjektet 

Overstyre budsjettert timesats for dette prosjektet 

Overstyre budsjetterte inntekter på prosjektet 

Overstyre totale budsjetterte inntekter 

Budsjetterte varekostnader 

Budsjetterte lønnskostnader 

Budsjettere andre kostnader 

Angi om kostnader skal ha påslag eller ikke 

Angi påslag på kostnader i prosent 

Beskrivelse av påslag på kostnader 

Angi om honorar skal ha påslag eller ikke 

Angi påslag for honorar 

Beskrivelse av påslag på honorar 

Lagt til støtte for import av teammedlemmer som kan føre timer på prosjekt 



Lagt til støtte for import av tilgjengelige aktiviteter på prosjekt 

22.11.22 

- Lagt til ProjectHourlyRate med beskrivelse 

 

 

 

 

 


