
Online time-, ressource- og materialeregistrering
Løsningen, der allerede er integreret i dit økonomisystem

http://timeregistrering.iteffect.dk/
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Få styr på timer og ressourcer med vores online 
timeregistreringsløsning. Løsningen findes i 3 udgaver:

Gratis, Business og Business+

Hver løsning indeholder forskellige muligheder, der er udviklet
til at løse specifikke behov. Alle løsninger er inklusiv gratis support, så 
du kan altid ringe til os på tlf. 87 43 10 00 eller skrive til 
support@iteffect.dk

Har du brug for hjælp til at afklare dine behov for timeregistrering? Ring til os
på tlf. 87 43 10 00, så tager vi gerne en uforpligtende snak - vi kan også mødes over en kop kaffe. 
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IT-Effects timeregistrering 

For dig, der kun har behov for at registrere timer, er gratisversionen det perfekte valg. Den er fuldt 
funktionsdygtig og du kan bruge den så længe du vil. 

Business løsningen giver dig mulighed for også at udlæse data til økonomisystemet samt ressourceregistrering.  

Business+ er løsningen, der giver dig alle 
de fordele, der er ved at integrere 
timeregistrering til økonomisystemet. Så 
får du også godkenderpanel og 
materialeregistrering - her er der virkelig 
en fordel for alle medarbejdere. 

Alle priser er excl. moms. Se alle løsninger. 
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Er du ejer, og vil du have det fulde overblik? 

Skab overblik og struktur over alle registrerede -, godkendte - og fakturerede timer og ressourcer.

Læs bl.a. hvordan Karsten fra KK Kvalitetsbyg sparer 2-3 timer om ugen ved at bruge timeregistreringen. 

Derfor gør timeregistreringen en forskel for ejeren: 

• Giver fordele for alle dine medarbejdere

• Godt overblik

• Hurtig og nem fakturering - større plus på bundlinjen

• Slut med glemte timer
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Er du håndværker og manden i marken? 

Skab overblik over dine arbejdstimer med nem og enkel, online timeregistrering.

Besøg siden og læs bl.a. hvordan Jimmy fra P. Olesen syntes, det er blevet nemmere at registrere timer. Som manden i marken 

kan du via din mobil, du altid har med dig i lommen, registrere dine timer hurtigt og nemt. Løsningen kan også bruges til kontrol 

af egne timer ved hjælp af det overblik, du har i din kalender. Se billedet som viser et eksempel fra november 16’. 

Brugerfladen er designet i samarbejde med håndværkere.

Det gør timeregistreringen for 

manden i marken: 

• Slut med krøllede timesedler

• Altid nemt ved registrering 

• Hjælper med din kontrol af timer

• Overblik over registrerede timer 
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Er du bogholder, og vil du undgå krøllede timesedler? 

Spar tid på administrativt bøvl med håndskrevne timesedler og få kun godkendte timer sendt til fakturering. 

Se hvordan Maiken fra P. Olesen har sparet omkring 1,5-2 dage pr. md. på at få integreret timeregistrering.

Fordele for bogholderen: 

• Hver dag bliver faktureringsdag

• Kan tilkobles dit økonomisystem

• Slut med at bruge unødvendig tid på tastearbejde

• Modtager kun godkendte timer til fakturering
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Er du projektleder med ansvar for maskin- og mandetimer? 

Skab overblik over alle registrerede timer på dine projekter og gør op med de glemte timer. 

Læs om hvordan projektlederen kan bruge godkenderpanelet til at gøre op med de glemte timer og samtidig være med til at 

minimere fejlene i lønprocessen som ved P. Olesen. Se hvordan den nemme og simple brugerflade kan give et hurtigt overblik over 

de registrerede timer. 

Projektlederens fordele: 

• Tilgængeligt overblik lige ved hånden

• Ingen glemte timer

• Holder styr på brugte timer og ressourcer

• Kan registrere timer for kolleger
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IT-Effect A/S, Bohrsvej 1, 8600 Silkeborg, Tlf.: 87 43 10 00, E-mail: salg@iteffect.dk, www.iteffect.dk, Facebook, LinkedIn  

Læs alt om vores timeregistrering og prøv den selv gratis:
www.iteffect.dk/timeregistrering
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