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Menyfil 

Vi på Prodtime har arbetat fram en ny menyfil som kommer med flera nya funktioner som ni 

kan läsa mer om i kommande sidor. 

Denna menyn är dock fortfarande i ett teststadie och vi har därför valt att göra denna upp-

datering valfri. 

Om ni önskar vara med och testa den nya menyn, hör av er till oss så hjälper vi er att komma 

igång med den. 
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 Liveupdate 

Den nya menyfilen måste hämtas till varje dator manuellt. 

Detta innebär att varje dator behöver köra Liveupdate för att menyn ska bli aktiv. 

När ni hämtat alla uppdateringar så räcker det med att varje dator endast har valet 

”Hämta till lokal mapp” ikryssat så kontrolleras enbart filerna på er egna server och inte 

koppling till oss görs. 
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Krav på användarinloggning 

I och med att den nya menyfilen hämtas kommer det att bli krav med inloggning i  

systemet. 

Därför måste ni se över era användare. 

 

Detta gör ni under System > System > Användare. 

 

Här rensar ni inaktuella användare. 

Ni anger varje användares menyfil. (Läs mer om hur du sätter upp nya menyer på nästa 

sida) 

 

Endast personer som är med i listan kommer att kunna starta Prodtime efter uppdatering till 

nya menyfilen 

 

Användare kan logga in med sitt namn på vilken dator som helst och få sin meny, med 

sina knappar och genvägar. 
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Lägg upp menyer 

Krav gällande detta är att Prodtime.mnu är huvudmenyn i systemet och att denna  

innehåller allt som övriga användare skall kunna se. 

Gå in i System > System >Menyfiler. 

Skapa ny meny genom att trycka på ”Ny menyfil”. 

Ange namn. 

Markera meny till vänster 

för att redigera. 

 

Kryssa för vilka flikar och 

knappar menyn skall ha 

och spara. 

 

Gå in under fliken  

Användare för att styra 

vilken meny som varje 

användare skall ha. 
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Inloggning i systemet. Ny programikon. 

Starta programmet. 

Nytt är att ikonen för att starta programmet  kommer att se ut såhär. 

 

Om du har möjlighet att starta flera företag, markera företag i listan och fyll sedan i  

användarnamn och ev. lösenord. 

Endast användare upplagda i registret kan logga in i Prodtime. 
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Menyfil, utseende 

Till vänster visas menyerna. Tryck på en huvudknapp så visas underknapparna. 

 

I fönstret visas nu olika typer av information som visas i olika ”block” i en s.k. dashboard. 

Dessa block är synliga beroende på vad användaren har tillåtelse att starta i sin meny. 

 

Användaren kan också själv styra vilka block denna vill se. 
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Inställning block och dashboard 

För att ställa in vilka block som skall vara synliga. 

Högerklicka utanför ett block och välj inställningar. 

Kryssa ur de som inte skall vara synliga. 

 

 

Högerklicka utanför ett block och välj uppdatera. 

Alla blocken läses om med ny information. 

 

Högerklicka på ett block för att göra specifik inställ-

ning gällande detta. 

T.ex. blocket beläggning. 

Här kan man ändra och se per dag, exportera till  

Excel osv. 

 

 

För att se ett block över hela skärmen, tryck på 

knappen  

 

I System>System>Programinställningar väljer du 

ifall dashboard skall uppdateras automatiskt när 

programmet startar. 
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Logga ut ur systemet & ändra lösenord 

Numera kan du logga in och ut ur systemet. 

Tryck på inloggningsnamnet uppe till vänster och välj logga ut. 

 

Här kan du också ändra ditt lösenord. 

 


