Unit4 Mobil

Med Unit4 i lomma
Registrer timer og kostnader når de oppstår eller godkjenn timer og
reiseregninger uavhengig av tid og sted. Unit4 Mobil gir ansatte og
ledere muligheten til å bidra til en enda mer effektiv registrering og flyt
av timer og utlegg i din løsning fra Unit4 Current Software.
Registrering av timer og kostnader der
de oppstår
Den beste datakvaliteten får du når timer og utlegg
blir registrert der de oppstår. Selv om din løsning fra
Unit4 Current Software allerede er tilgjengelig både
på PC, Mac og nettbrett er det
situasjoner der det er mest
effektivt å dra frem mobilen for
å gjøre enkleoppgaver. Slik
som for eksempel å registrere
timene du akkurat har brukt
hos en kunde, la GPS’en på
telefonen beregne kjørerute
og antall kilometer*, eller
å ta bilde av, og laste opp
kvitteringen for utlegget du
akkurat hadde.

Enda mer effektiv flyt
av timer, reiser og
utlegg
Når behovet oppstår for å
raskt utføre en oppgave
– enten det er å bekrefte
timene du glemte i går, eller
å godkjenne en timeliste
eller en reiseregning som
må til utbetaling eller
fakturering i forbindelse med
periodeavslutning – vil Unit4
Mobil gi ansatte og ledere
muligheten til å bidra til en
enda mer effektiv flyt av timer
og utlegg.

Valgfri plattform*
Som med løsningen du har fra Unit4 Current Software
fra før er også Unit4 Mobil uavhengig av hvilken
plattform du benytter. Løsningen er basert på HTML5
over mobilt internett som betyr at den kan benyttes på
de fleste smarttelefoner på markedet i dag, som for
eksempel iPhone, Android, Windows Phone og Black
Berry. Ingen installasjon er nødvendig. Ingen «app» må
kjøpes eller lastes ned. Registreringer fra mobilen er
de samme som fra «full-versjonen».

* GPS-basert beregning av kjørerute krever Unit4 Expenses for
iPhone eller Android.

In business for people.

Registrer timer
Fordeler med Unit4 Mobil
• Registrer timer og utlegg der de oppstår
• Last opp bilder av kvitteringer for dokumentasjon
av utlegg
• GPS-basert beregning av kilometergodtgjørelse
• Få enkelt oversikt over planlagte oppgaver
• Godkjenn timer og reiseregninger uavhengig av
tid og sted
• Plattform-uavhengig
• Ingen nedlasting eller installasjon er nødvendig

Mer informasjon finner du på unit4current.no
Ta kontakt på current.salg@unit4.com, eller telefon +47 40 00 67 55

Om Unit4 Current Software
Unit4 Current Software leverer løsninger for alle typer virksomheter som er prosjektorienterte eller har
reiseaktivitet. Current Software har de siste 20 årene bygget opp stor anerkjennelse som leverandør til norske
og internasjonale virksomheter og har i dag ca. 85 000 brukere på sine løsninger. Unit4 Current Software AS er
et heleid datterselskap Unit4 AS som leverer ERP-systemet Unit4 Business World og andre Unit4-produkter til
det norske markedet. Unit4 Current Software AS og Unit4 AS er en del av programvarekonsernet Unit4 N.V. med
hovedkontor i Holland.
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