
Opprette et prosjekt i 
BookitLab



Innholdet

• Opprette ett nytt prosjekt: hvordan man kan begynne med? 
• Dersom prosjektet finnes i Unit4

1. Hente informasjon fra Unit4
2. Sette nødvendige informasjon om selve prosjektet
3. Sette brukere
4. Sette core/instrument dette prosjekt kan brukes til
5. (Send til godkjenning av BDM)

• Dersom prosjektet ikke finnes i Unit4
• Eksterne prosjekter
• Interne dummy prosjekter



Opprette ett nytt prosjekt
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[User name]

Husk at du må ha “project admin” rettighet for å opprette ett nytt prosjekt innen BookitLab.
1. Gå til “Projects” under “PROJECTS” på venstre-menyen
2. Klikk “+ Add New Project” knappen



”Add New Project” side
Det er tre måter til å opprette et prosjekt:
A. Ved å hente delprosjekts informasjon fra Unit4
B. Manuelt fra bunnen
C. Basert på et eksisterende prosjekt innen BookitLab
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Prosjektene som 
finnes i Unit4

• Finn delprosjekts nummer i Unit4 (Under 
“Arbeidsordre” seksjon)

• Informasjon som ligger på Unit4 skulle 
hentes til BookitLab



Opprette ett prosjekt ved å hente fra Unit4
1. Tast inn delprosjekt nummer på “Internal ID” felt.
2. Klikk “Submit” knappen.
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Prosjekts informasjon hentet fra Unit4

Et prosjekt opprettes som “inactive” (Active = No). Det trenger godkjenning av BDM til å bli “active”.



Legge til delprosjekts informasjon (oblig felter)
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1. “Org unit”: Velg “Regular 
users@uio.no”

2. “Project coordinator”: velg 
prosjektøkonom

3. ”Project category”: enten av 
de følgende:

a. Intern,
b. Bidrag, eller
c. Oppdrag

4. BDM (hvis BDM ikke kan 
finnes fra liste, be BDM til å 
logge seg på BookitLab)

5. “Status”: Hvis du vil lagre 
foreløpig og komme tilbake, 
sett ”Draft”. Etter alle 
opplysninger er fylt ut, sett 
“BDM to approve”.
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Sette budsjettet og relevante opplysninger

Budsjettet som kan brukes for å benytte instrumenter/tjenester via BookitLab, må settes på “Project amount” 
felt. Når beregnet beløp når “Hard limit” (gis i prosent), kan brukere ikke benytte dette prosjektet for å booke 
eller bestille tjenester lenger. “Soft limit” er for å sende varsel til brukere/epost som settes på “Users” og 
“Additional emails”.



Sette brukere knyttet prosjektet under 
“Project allowed users” seksjonen

På “Add new member” underseksjonen, velg enten “Add entire user group” eller “Add specific user/s”, fyll in feltet som 
følger med brukeren eller brukergruppa, og klikk “Add” knappen.
NB! Brukere må ha logget seg på BookitLab før prosjekt opprettes. Prosjektleder (eller core admin) må ha brukerliste klar 
for prosjektøkonom som skal sette dem inn på prosjektet. 

Ved behov, sett beløpsgrense, work package (bygg og 
arbeidspakke), og cost center (koststed) for hver bruker.



Sette core/instrumenter som prosjektet kan 
benyttes til

I prinsipp kan prosjektet som finnes i Unit4 brukes til alle 
core’ene og instrumentene. 
Med mindre det er noe krav, kan «allow this project to be 
used across all cores and instruments» sjekkeboks slås på.

Dersom prosjektet kan brukes til kun spesifikke tjenester/instrumenter, kan de legges under “Project allowed service 
groups/ instruments” seksjonen. 
Velg en fra dropdown liste på “service” felt på “Add service groups/ instruments” underseksjonen og klikk “Add” knappen.



Sett status “BDM to approve”

Når du velger “BDM to approve” på «Status» felt, får du umiddelbart et pop-up vindu som ber deg om å skrive 
kommentar som sendes til BDM. Skriv inn kommentar og klikk “Submit”.
BDM får en epost varsel med mulighet til å godkjenne eller ikke godkjenne prosjektet. 
Når det ikke godkjennes, må BDM skrive grunnen til at det ikke godkjennes. Dette får prosjektøkonomen som 
epost.



Prosjektene som ikke finnes i Unit4

• Et prosjekt må settes opp mauelt, enten fra bunnen eller basert på 
annet prosjekt
• Hva slags prosjekt kan de være?

A. Oppdrags prosjekt fra ekstern kunde (ren salg)
B. Når man trenger et rent “dummy” prosjekt, f. eks.

• For noen spesielle brukergrupper som ikke trenger å betale for bruk av spesifikke 
instrumenter/core, herunder lab staff, masterstudenter osv.

• For å få oversikt over hvor mange timer ulike grupper (av brukere som ikke trenger å 
betale) har brukt instrumenter/core.

• For brukere som allerede har betalt åravgift e.l. og ikke trenger å betale lenger
C. Noen bidrags prosjekt med eksepsjonelle tilfeller. Ta gjerne kontakt til main 

admin.



A. Oppdrags prosjekt fra ekstern kunde (e.l.) 

1. Sjekk om kunden fins som “org 
unit”. Hvis ikke finnes, be 
“main admin” om å opprette 
en ny med de følgende info: 
organisasjons navn og kundenr
registrert i Unit4.
• “org units” kan finnes på «ADMIN 

PANEL», under «USERS» meny.
• Der kan du sette «Eksterne 

kunder» på «University Name» 
filter.

2. Opprette ett nytt prosjekt fra 
bunnen (s.4, B)
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A. Oppdrags prosjekt fra ekstern kunde (e.l.) 

3. Sette relevante informasjon
• Project name (NB: Dette blir «Deres ref» i salgsordre i Unit4)
• Org unit = den som er opprettet på steg 1
• Project category = Oppdrag
• Billing type = External
• Project billing email = oppdragsgivers epost
• Invoicing remarks = Kundens referanse nummer (= “Bestillingsnr/Ref.” i

salgsordre)
• Prosjektøkonom (og BDM) = core admin som er ansvarlig for kontakt med den 

eksterne kunden
• Hvis nødvendig, sett “yes” på “confidential”



A. Oppdrags prosjekt fra ekstern kunde (e.l.) 
(fort.) 
4. Sette “Project amount” og relevante info (s.9) 
• disse bør være basert på enighet mellom kunden og core admin

5. Sette brukere (s.10)
• Eksterne brukere må få UiO Feide gjestekonto. Dette må ordnes av core 

admin til core’en som brukere benytte benytte.  

6. Sette core/instrumenter som prosjektet kan benyttes til (s.11)
• OBS! «allow this project to be used across all cores and instruments» kan ikke 

slås på for dummy prosjekter!

7. Når alt er på plass, kan “Active” felt settes til “Yes”.



B. Når man trenger et rent “dummy” prosjekt 

1. Opprette ett nytt prosjekt fra bunnen (s.4, B) eller basert på et 
annet likt dummy prosjekt (s.4, C)

2. Sette relevante informasjon
• Project Name: dette inneha “dummy”
• Org unit = “Regular users@uio.no”
• Project category = Intern
• Billing type = Internal
• Project is online = off
• Prosjektøkonom (og BDM) = core admin som er ansvarlig for de spesifikke 

brukergruppene som kan benytte dette dummy prosjektet
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B. Når man trenger et rent “dummy” prosjekt 
(fort.) 
3. Sette “0” til “Project amount” (s.9) 
• Fordi dette prosjektet ikke har noe budsjett og rent brukes til de som kan 

benytte instrumenter osv. Kostnadsfritt, må det settes til 0 for å unngå 
risikoen at dette brukes til andre tjenester som faktisk koster.
• Det bør opprettes en “subscription” der de spesifikke brukere kan abonnere 

til å bruke enten den hele core’en eller spesifikke instrumenter, tjenester, og 
“consumables”. 

4. Sette brukere (s.10)
5. Sette core/instrumenter som prosjektet kan benyttes til (s.11)
• OBS! «allow this project to be used across all cores and instruments» kan ikke 

slås på for dummy prosjekter!
6. Når alt er på plass, kan “Active” felt settes til “Yes”.



Ved behov for endring av "project amount"

1. Sette en ny verdi på "Pending project amount".
2. Klikk "Submit" knappen nederst på siden.
3. BDM skal få epostvarsel om at projsjektet har nytt beløpsgrense

(men uten verdi i eposten). BDM sjekker nytt beløp på prosjekts
side i BookitLab og godkjenner eller avslår.


