Tid

Nem tidsregistrering direkte fra førerhuset

Registrér tiden direkte fra vejen
med smartphone app
Med Synchronicer Tid får I detaljeret registrering
af tidsforbrug direkte ind i kontorsystemet fra
medarbejderens smartphone eller tablet.
Både på vejen og kontoret kan tidsregistreringer
oprettes, ses, ændres og godkendes.

Vejen frem

Slut med bortkomne papirer til tidsregistrering
Registrering via app på smartphone og tablet
På appen kan medarbejderen registrere sit
tidsforbrug på de forskellige opgaver direkte fra
opgavestedet – uanset hvor kort tidsintervallet er.

Integration til opgavestyring
Hvis I allerede har Synchronicer Opgavestyring, kan
tidsregistreringerne dannes automatisk, når
opgaverne startes og stoppes.

Saml alle tidsdata – også på udstyr
Tidsregistreringen knyttes til en opgave, hvor
medarbejderen også kan tilføje brug af fx maskiner
eller køretøjer. Alle tidsdata bliver derfor nemt
overskueligt og samlet ét sted.

Nem administration og god kundeservice
Ud over brug af køretøjer og maskiner kan der også
tilføjes rekvisitionsnumre til en tidsregistrering. Det
betyder, at tidsregistreringen hurtigere bliver klar til
kundefakturering.

Nem godkendelse fra marken til kontoret
Fra marken kan medarbejderen lægge sin tid til
godkendelse hos lederen på kontoret.
På kontoret kan lederen se, rette og godkende
tidsregistreringerne.

Tidsregistrering direkte fra opgavested
eller på farten – til hurtig godkendelse
på kontoret.

Nem og hurtig håndtering af rettelser
Retter lederen i registreringerne inden godkendelse,
noteres det på registreringen, og medarbejderen
kan se rettelsen ved næste login.
Retter medarbejderen i en registrering efter
lederens godkendelse, får lederen besked, så
ændringen hurtigt kan godkendes.
Når tidsregistreringer er låst til lønkørsel, kan de
ikke længere rettes af medarbejderen.
Integreret med jeres lønsystem
Tidsregistreringerne kan nemt eksporteres til
videre behandling – Synchronicer er
allerede integreret med KMD Opus og Navision.
Integration til andre systemer som fx Dynamics, C5
og e-conomics kan nemt og hurtigt etableres.
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