Solution Overview

En bedre
løsning for
timeregistrering
Unit4 Time Management er en intuitiv og
brukervennlig løsning for bedrifter som ønsker å
effektivisere egne rutiner knyttet til timeregistrering
og prosjektarbeid. Unit4 Time Management ivaretar
alle bedriftenes behov knyttet til innrapportering,
kontroll og behandling av timer.
Med Unit4 Time Management kan dine ansatte registrere sine
timer på pc, nettbrett eller mobil uten behov for opplæring.
Alle typer timer kan behandles i ett og samme system.
Timer føres på interne og eksterke prosjekter med egne
behandlingsregler, lønnsarter og kostnadstyper.
En egen funksjon for teamledere/ formenn gjør det enkelt å
føre timer for en gruppe av ressurser man har ansvaret for.

Mer
informasjon?
For more
information, go to:

www.timeregistrering.no
unit4.com

Nøkkelfunksjoner
• Registrere, godkjenne og
behandle timer akkurat når
og hvor man selv ønsker
• Visuell oversikt og kontroll
for både prosjektledere,
avdelingsledere og
økonomiansvarlige.
• Raskere faktuerering
og bedre kontroll på
fakuragrunnlaget
• Hjelper ansatte og ledere å
følge bedriftens regelverk
for føring av arbeids- og
fraværstid
• Egen team/ formannsfunksjon
for enkel og effektiv føring av
timer for en gruppe ressurser
• Rollebasert dashbord gir
raskt oversikt over avvik og
nøkkeltall
• Mulighet for utvidelse til
en komplett løsning for
planlegging, registrering
og behandling av timer
og utlegg i prosjekter
med tilleggsmoduler for
ressursplanlegging og
reiseregninger

En bedre løsning Here
for timeregistrering
the title again
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“Unit4 Time Management er en av de mest virksomhetskritiske
forretningsapplikasjonene hos Bouvet. De gir oversikt og kontroll gjennom hele
organisasjonen, hele veien fra registrering av timer og utlegg, til overføring av et
ferdig fakturagrunnlag til vårt ERP-system.”
Økonomisjef, Remi Øvstebø
Bouvet

Rask og oversiktelig flyt fra registrering til
ferdig behandling

Arbeidsflyten for godkjenning og kotroll av timer
tilpasses den enkelte bedrift og de enkelte prosjektene.
Prosjektledere har full kontroll over påløpte timer og kan
enkelt justere/ vekte timer som skal videre til fakturering.
Ledere har full oversikt over hvor i prosessen timer
befinner seg, hvem som eier disse, involverte avdelinger
og aktuelle prosjekter.
Kraftige kuberapporter og rollebasert dashboard gir
raskt overblikk over nøkkeltall ogg avvik. Sammen med
fleksibel konfigurering av e-post-varsler og kontroller
ved registrering og lagring av timelister, hjelper Unit4
Time Management ansatte og ledere å følge bedriftens
regelverk for føring av arbeids- og fraværstid på en enkel
og effektiv måte.
Om du har både Unit4 Time Management og Unit4 Travel
& Expenses kan du registrere timer, reiser og utlegg
direkte mens du er på farten. Jobber du som avdelingseller prosjektleder kan du umiddelbart godkjenne det som
er registrert av de ansatte slik at fakturaer kan blir utstedt
uten forsinkelser.
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Uavhengig av lønns- og økonomisystem
Unit4 Time Management har standard integrasjoner
mot de fleste lønns- og økonomisystemer. Grunnlag for
utbetaling av variabel lønn og eventuell viderefakturering
på prosjekter overføres fra Unit4 Time Management til
ditt lønns- og økonomisystem. Stamdata som ansatte,
brukere og prosjekter kan synkroniseres slik at de bare
oppdateres ett sted.

Mer enn bare timeregistrering

Unit4 Time Management er en del av produktporteføljen
Time & Expenses by Unit4 som består av tre individuelle
produkter for reiseregninger, timefangst og bemanningsplanlegging. Disse kan enten brukes enkeltvis eller
sammen som én integrert løsning som håndterer all
planlegging, fangst og behandling av timer og utlegg
– integrert med ditt lønns- og økonomisystem.

Vil du vite mer?
For mer informasjon om Unit4 Time
Management, se
www.timeregistrering.no, eller send
oss en e-post på
enkelt@unit4.com
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