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Nyckelfunktioner
• Registrera, godkänn och 

bearbeta timmar med 
precision när och var du vill

• Visuell översikt och 
kontroll för projektledare, 
avdelningschefer och 
ekonomiansvariga.

• Snabbare fakturering och bät- 
tre kontroll över fakuraunder- 
laget

• Hjälper anställda och chefer 
att följa företagets föreskrifter 
för hantering av arbets- och 
frånvarotid

• Egen team/ 
ordförandefunktion för enkel 
och effektiv timrapportering 
för en grupp av resurser

• Rollbaserad dashboard 
ger snabb överblick över 
avvikelser och nyckeltal

• Möjlighet att expandera till en 
helhetslösning för planering, 
registrering och bearbetning 
av timmar och utgifter i 
projekt med tilläggsmoduler 
för resursplanering och 
reseräkningar.

En bättre 
lösning för 
timrapportering

Unit4 Time Management är en intuitiv och 
användarvänlig lösning för företag som vill 
effektivisera sina egna rutiner för timrapportering 
och projektarbete. Unit4 Time Management 
tillgodoser alla företagens behov som rör 
rapportering, kontroll och behandling av timmar
Med Unit4 Time Management kan dina anställda registrera 
sina timmar på en dator, surfplatta eller mobil utan att behöva 
upplärning. Alla typer av timmar kan bearbetas i ett system.

Timmar rapporteras på interna och externa projekt med egna 
behandlingsregler, lönetyper och kostnadstyper.

En egen funktion för gruppledare/förmän gör det enkelt att 
rapportera timmar för en grupp resurser de är ansvariga för.

Mer information?

www.timeregistrering.no
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Snabbt och tydligt flöde från registrering till 
färdig bearbetning 
Arbetsflödet för godkännande och kontroll av timmar 
är anpassad till den enskilda verksamheten och de 
enskilda projekten. Projektledare har full kontroll över 
sammanlagda timmar och kan enkelt justera / välja 
timmar som ska vidare till fakturering. Chefer har full 
överblick över vart i processen timmarna befinner sig, 
vilka de hör till, inblandade avdelningar och aktuella 
projekt.

Kraftiga kubrapporter och rollbaserade dashboards 
ger snabb överblick över nyckeltal och avvikelser. 
Tillsammans med flexibel konfiguration av 
e-postaviseringar och kontroller vid registrering och 
lagring av timrapporter hjälper Unit4 Time Managements 
anställda och chefer att följa företagets regelverk för 
hantering av arbets- och frånvarotid på ett enkelt och 
effektivt sätt.

Om du har både Unit4 Time Management och Unit4 Travel 
& Expenses kan du registrera timmar, resor och utlägg 
direkt på resan. Om du arbetar som avdelnings- eller 
projektledare kan du omedelbart godkänna det som 
registreras av dina anställda så att fakturor kan utfärdas 
utan dröjsmål. 

“Unit4 Time Management är en av de mest uppdragskritiska affärsapplikationerna 
på Bouvet. De ger översikt och kontroll genom hela organisationen, ända från 

rapportering av timmar och utlägg, till överföring av en
färdig fakturaunderlag tillvårt ERP-system.”

Ekonomichef, Remi Øvstebø
Bouvet

Oavsett löne- och ekonomisystem
Unit4 Time Management har standardintegrationer med 
de flesta löne- och ekonomisystem. Grunden för betalning 
av rörlig lön och eventuell vidarefakturering på projekt 
överförs från Unit4 Time Management till ditt löne- och 
ekonomisystem. Grunddata som medarbetare, användare 
och projekt kan synkroniseras så att de bara uppdateras 
på ett ställe.

Mer än bara timrapportering

Unit4 Time Management är en del av produktportföljen 
Time & Expenses by Unit4, som består av tre individuella 
produkter för reseräkningar, timrapportering och 
bemanningsplanering. Dessa kan antingen användas 
individuellt eller tillsammans som en integrerad lösning 
som hanterar all planering, registrering och bearbetning 
av timmar och utlägg – integrerat med ditt löne- och 
ekonomisystem.
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En bättre lösning för timrapportering

Vill du veta mer?

För mer information om
Unit4 Time Management,  
se www.timeregistrering.no,
eller maila oss på 
enkelt@unit4.com
 


