Basis

Timer

Bruger du meget tid på at administrere timer?
At styre virksomheden og driften, at vide hvordan timer bruges, at sikre ressourcer bruges
optimalt og at de rette ressourcer er tilgængelige til at løse forestående opgaver – det er alt
sammen essentielt for at kunne optimere din effektivitet og rentabilitet.
Lige så vigtigt er det, at du sikrer alle fakturerbare timer opkræves og kobles til de rette opgaver.
Og ikke mindst, at timeregistreringsprocessen er strømlinet og nem at følge for medarbejderne.
Alt dette er en del af Timemodulet i Microbizz. Du opretter de relevante arbejdssedler med de rette
tilladelser og data, og på den måde skaber du let en struktureret og brugervenlig timeregistreringsprocess i din virksomhed. Du kan definere relevante parametre for timeregistreringen, bl.a. hvordan
og hvem der skal godkende de registrerede timer.
Medarbejdere kan registrere tid på opgaver via PC eller app. Enten manuelt eller via check-ind/check-ud.
Med Timemodulet får du en komplet realtidsoversigt over dine tidsregistreringer og skaber det digitale
grundlag for dine fakturerings- og lønningsprocesser.

Funktionalitet
• Registrer timer enten manuelt eller via check-ind/
check-ud på opgaver
• Du kan se om registreringer er lavet manuelt eller via
check-ind og check-ud
• Se noter på dine registreringer

• Godkendelseslag for afdelingsledere
• Se GPS-stempel på registreringer

Udvid din løsning
med Lønmodulet
(tillægsmodul) for at
optimere lønningsprocessen
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Tidsreregistrering via appen

App-oversigt over
daglige arbejdssedler

Registreringer kan gøres
manuelt eller automatisk via
check-ind/check-ud
funktionalitet

Fordele
Administrer dine ressourcer
Få et klart og transparent overblik over alle tidsregistreringer og optimeret ressourcestyring.

Øget produktivitet
Manuel tidsregistrering og rapportering er ressourcekrævende for alle. Med digital tidsregistrering,
sparer I tid og kan øge produktiviteten.

Mindre administration
Digital tidsregistrering giver store besparelser på adminstration af lønninger og faktureringer.

Sikkerhed for fakturerbare timer
Undgå “tabte timer” der ikke faktureres pga. manglende registreringer.

For mere information kontakt venligst:
Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323

www.microbizz.dk

Besøg vores vidensbase i Micropedia og
find detaljeret information og dokumentation
på funktionalitet og
anvendelse af Microbizz
moduler LINK
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