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TimeData … Hvad er det?

Nemt og effektivt online program til registrering af tid & udlæg på
virksomhedens kunder/opgaver.
Tid er penge …

Hvem er målgruppen?

Håndværksvirksomheder; Konsulenter; Freelance journalister;
Arkitekter; Rådgivende ingeniører; Advokater; Revisorer m.fl.
Kort sagt: TimeData er designet til mindre og mellemstore virksomheder
hvor fakturering helt eller delvist opgøres på grundlag af
medgået tid og eventuelle udlæg.

Hvem har udviklet systemet?

En revisor med brugers ønsker for øje!
På baggrund af mange års erfaringer (dels fra tidligere job i forskellige
brancher og dels som revisor ved igangsætning af virksomheder), er
idéen til TimeData opstået idet det er uhyre vigtig at virksomheden har
et godt system som grundlag for fakturering, således at ingen
arbejdstimer og udlæg mangler at blive faktureret.

Hvorfor skal en virksomhed
vælge TimeData fremfor et af
alle de andre lignende
programmer?

Er der nogen online systemer magen til TimeData?
Jo – selvfølgelig findes der et væld af tidsregistreringssystemer.
De fleste er integreret i større økonomi-systemer (ERP), og den
resterende del er separate systemer som også indeholder lønafregning
m.v. Alle disse øvrige systemer kan håndtere (ligesom TimeData!) +100
medarbejdere og koster langt mere end TimeData.
… Så vor påstand er, at TimeData er enestående.
TimeData er enkelt, og byder på ukompliceret registrering!

Hvordan virker det?

Du og dine medarbejdere indtaster dagligt medgået tid – og evt. udlæg –
på en kundeopgave (sag/job).
Når dagen oprinder hvor kundeopgaven skal faktureres, udviser
TimeData præcis værdien som du kan fakturere kunden og hvorfor.
(Vort andet produkt Numacco er optimalt som faktureringssystem!)
Det er vor påstand, at for mange virksomheder gælder, at omsætningen
kan øges med mellem 5-10% hvis alle produktive timer løbende
registreres effektivt – derved er den månedlige udgift til TimeData, og
mere til, hurtigt indtjent.
Tid er penge …

Er der noget hjælp at hente?

Ja. I programmet er udførlig manual som illustrerer hvorledes de
forskellige funktioner anvendes.

Hvad indeholder TimeData?

Registrering
… Enkelt og overskueligt indtastnings billede
Oversigter
… Brugerens totale registreringer specificeret på igangværende jobs
… Brugerens registreringer, samlet for en valgt periode spec. pr. job
… Brugerens registreringer fordelt på arbejdsarter for valgt periode
Rapportering
… Virksomhedens igangværende jobs, total og specificeret pr job
… Status oversigt (alene jobs som er oprettet med et budgetbeløb)
… Afsluttede jobs (viser over-/underdækning pr job i valgt periode)
… Jobliste (totaloversigt)
… Kundeliste (totaloversigt)
… Registreret tid pr medarbejder for alle medarbejdere eller hver enkelt
medarbejder i en valgt periode (visning kan vælges imellem pr
dag eller pr uge)
… Registreret tid pr arbejdsart for alle medarbejdere eller hver enkelt
medarbejder i en valgt periode. Tid for hver arbejdsart kan
specificeres på jobs
… Registreret tid pr. kunde for alle medarbejdere eller hver enkelt
medarbejder i valgt periode. Tid på hver enkelt kunde kan vises
total inklusive specifikation pr job nr.
… Opgørelse af registrerede udlæg på jobs for alle medarbejdere eller
hvert enkelt job i en valgt periode. Desuden kan sorteres på
afregnede og ikke afregnede udlæg
… Ugeseddel. Registreret tid pr. uge for alle medarbejdere eller hver
enkelt medarbejder i et valgt uge nr. (indenfor kalenderåret).
Desuden kan der sorteres på produktive og uproduktive timer.
Administration
… Fakturagrundlag. Dan ny fakturagrundlag, eller se tidligere dannede
fakturagrundlag.
… Opret / Ændre kunde. Herunder: Importér kunder fra Excel-fil samt
deaktivere/aktivere kunder
… Opret / Afslut job. Herunder angive et budgetbeløb pr job; tildele
medarbejdere til jobbet: deaktivere/aktivere job; rette job
… Opret / Ændre medarbejder. Herunder tildele/ændre password;
definere om medarbejder skal være almindelig bruger (kun
adgang til egne registreringer) eller super bruger; angive/rette
medarbejdes timesats
… Opret / Ændre arbejdsart. Herunder angive om arbejdsart er af typen
produktiv eller uproduktiv; deaktivere/aktivere en arbejdsart:
angive fast sats for udvalgte arbejdsarter
… Registrering tilladt fra dato, dvs. systemet spærres for registrering
med registreringsdato før den angivne dato. Kan løbende
ændres.
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Kapacitet?

TimeData tilbyder mulighed for:
… Ubegrænset antal kunder (Nummerering efter eget valg)
… Op til 9999 jobs pr kunde (Nummerering efter eget valg, 4 cifre)
… Ubegrænset antal arbejdsarter (Angives efter eget valg)
… Ubegrænset antal medarbejdere (Initialer eller numre)
… Ubegrænset antal registreringer

Sikkerhed for data?

Maksimalt datasikkerhed!
TimeData driftssikkert hosted hos DanDomain

Hvad er prisen?

Månedlig leje på kun kr. 45 + moms, som opkræves 12 måneder forud.
Prisen indeholder 5 brugere.
Yderligere brugere (pr. stk.) tilbydes for kr. 18 + moms pr. måned.

Hvordan kommer jeg i gang?

Send en E-mail til: info@TimeData.dk eller tilmeld dig via direkte på
www.Login.TimeData.dk
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