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ØSS tidsregistrering  
Kvikguide til brugere af ØSS tidsregistrering 

GODE RÅD 

MÅLGRUPPE: Medarbejdere som skal tidsregistrere i ØSS 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

ØSS tidsregistrering præsenteres her for brugere, som skal tilgå ØSS tidsregistrering for at registrere 
egne timer.  

Revisioner 

Rev. 2 Dato for næste revision opdateret. Ingen indholdsmæssige rettelser. 

Rev. 1 Første revision. 
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Adgang til systemet 
Du skal åbne ØSS i Internet Explorer ved at gå ind via AAU’s administrative systemer: 
http://www.adm.aau.dk/vue/ 
 
Her trykker du på linket Økonomistyring ØSS, hvorefter du bliver bedt om at taste brugernavn og ad-
gangskode.  
 
Du har modtaget oplysningerne om brugernavn og adgangskode pr. mail fra ØA Support. Første gang du 
logger på, vil du blive bedt om at ændre standardkoden til en kode, du selv vælger.   
 
Når du er logget på, skal du åbne AAU Projektsystem medarbejder WEB og derefter Mine timesedler. Du 
er nu i tidsregistreringssystemet.  
 

Find timesedler 

Du kan søge dine egne timesedler frem ved at bruge søgemulighederne i det grønne felt øverst.  

1. Her angiver du søgeparametrene for, hvilke timesedler, du vil søge frem. Standardvisning ved 
opstart er alle dine timesedler.  

2. Her ser du en liste over dine timesedler. 
3. Klik her for at oprette en ny timeseddel.  
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Opret en timeseddel 

Når du opretter en ny timeseddel, skal du først vælge, hvilken periode timesedlen vedrører.  
Omk.sted henviser til det omkostningssted, du er lønnet på. Din enheds projektadministrator vil kunne 
hjælpe dig, hvis du har flere muligheder i dette felt.  
 
Vælg også den person, der skal godkende dine timesedler. Det vil ofte være din enheds projektansvar-
lige.  
 

Timesedlen 

 
1. Angiv her projektets nummer. 
2. Klik på lommelygten for at søge projektet frem. 
3. Sæt flueben her, hvis du også vil have systemet til at huske projektnummeret, så det ligger klart 

på fremtidige timesedler. 
4. Månedens dage – her taster du timerne. 
5. Klik på Ny linje, hvis du vil registrere timer på et andet projekt eller med andet analysenummer 

eller tilføje en ny kommentar. 
6. Angiv medfinansiering i procent eller antal timer. Hvis projektet er sat op til automatisk at styre 

medfinansieringen er denne mulighed deaktiveret.  
7. Tryk på knappen Gem, inden du lukker vinduet. Hvis du er færdig med at tidsregistrere hele må-

neden, klikker du på Aflever. Bemærk, at timesedlen skifter status i øverste højre hjørne. 
 

Et godt råd til dig der kun bruger ØSS til at tidsregistrere 
Hvis du på startsiden trykker på Præferencer øverst til højre, har du mulighed for at indstille ØSS, så du 
automatisk kommer ind i tidsregistreringssystemet, når du logger på.  
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Print af timesedlen 
Det er som udgangspunkt kun nødvendigt at printe timesedlen, hvis den skal underskrives fysisk.  
 
Print af timesedlen sker via Qlikview ProjektTid. Her vil din projektadministrator kunne hjælpe dig. Time-
sedler, der printes på denne måde, overholder de fleste eksterne bevillingsgiveres krav til information, 
der skal fremgå af timesedlen.  
 

OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK 

Dette dokument erstatter tidligere Kvik-guide til tidsregistrering, dateret 26/3-2012. Det foreligger også på 
engelsk. 

KONTAKT / ANSVAR 

Har du spørgsmål til dette dokument, er du velkommen til at kontakte Økonomiafdelingen.  
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