
Stempling af komme/gå tider i CompuClock  - 5 alternativer 

1. WebClienten  

Når man har logget ind på sin webadgang (med brugernavn og password)  på adressen 

http://www.webpunch.dk/demo kan man afhængig af rettigheder anvende genveje i header’en på 

webclienten til at  stemple ind/ud rette stemplinger mm.  

 
 

Denne stemplingsmulighed er der adgang til fra ALLE pc’ere der kan tilgå din webclient. 

 

2. WebPunch  - Stempling på nettet (og ved hjælp af smartphones)   

Første gang stemplingsprogrammet anvendes på en PC /smartphone skal adgangen fra den 

specifikke PC / smartphone åbnes.  

Gå ind på adressen:  

http://www.webpunch.dk/demopunch/  

Her bliver du spurgt om kode og medarbejdernummer

 
Denne kode får du som kunde tilsendt pr. mail og medarbejdernummeret ligeledes. I Demo øjemed 

kan du bruge koden demo og dit medarbejdernummer . 

Når begge dele er indtastet klikkes der på Gem kode og PC’en er klar til brug. Skærmbilledet bør se 

således ud:  

http://www.webpunch.dk/demo


 
Indtast det tilsendte medarbejdernummer (Eller 1001 og 1002  for at teste et demosystem) og klik 

på Hente (hente status) og derefter IND eller UD 

 

 

3. Traypunch - Stempling via program installeret på PC 

Ønsker man at anvende et egentligt stemplingsprogram (KUN PC’ere) kan dette installeres ved klik 

på Installer TrayPunch. Dette installerer et lille stemplingsprogram nede i systembakken på den 

pågældende PC.  

 
Programmet åbnes og klargøres på samme måde som beskrevet ovenover ved webstemplingen ved 

at indtaste en kode og medarbejdernummer:  

 
 

Herefter kan man udfylde feltet med sit medarbejdernummer og klikke på hente  



 

Og så enten stemple IND/UD  

 

 

4. Mobilepunch  - Telefonstempling via smartphone-interface  

Ønsker man at anvende mobilpunch  på en smartphone kan man med fordel anvende følgende URL 

http://www.webpunch.dk/webpunchCCLXPR/m.aspx 

Vær opmærksom på at der IKKE skal åbnes op for adgang til stempling fra hver telefon her og 

derfor vil man i princippet kunne stemple hvor som helst fra via denne URL.  Hvis man vil 

bestemme suverænt hvorfra medarbejderne kan stemple skal denne URL  derfor offentliggøres” 

med omtanke og kun ti betroede medarbejder. 

 

 

5. Telefonstempling  - Stempling via trykknaptelefon  

Ønsker man at anvende telefonstempling via alm. trykknaptelefon kan man ringe til telefon 

36965131 og følge dialogen der afspilles . 

http://www.webpunch.dk/webpunchCCLXPR/m.aspx


Forudsætning for brugen af telefonstempling er individuel opsætning og telefonstemplingen kan 

derfor ikke tages i brug umiddelbart.   

 

 


