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Enkelt
Nettbasert
Kostnadsbesparende

Vnett-time

Full oversikt

Timeregistrering

Ta kontakt så får du:

Tilgang til Vnett-Time demo

Personlig oppfølging. Gjerne i deres lokaler

Løsning og tilbud som er tilpasset ditt behov

•

•

•

Vnett AS Myrveien 6, 1430 Ås.
Telefon: 64 97 30 00

e-post: firmapost@vnett.no Hjemmeside: www.vnett.no

Vnett

Vnett-Time er bransjeuavhengig. Alle som fører
timer får fordeler med Vnett-Time.

Du står fritt når det gjelder bruk av mobile
eller stasjonære enheter for å registrere

timer. Det eneste kravet er at enheten kan
kobles opp mot internett.

Vnett-Time V3
grunnmodul passer for de
fleste bransjer eller
organisasjoner.

Noen trenger tilpassede
moduler. Eksempelvis
anleggsbransjen som har
behov for føring av
maskintid.

Vi arbeider kontinuerlig
med tilpassing av Vnett-
Time. Eksempelvis for:

Vi tar gjerne en
uforpliktende samtale for
å avklare om grunn-
modulen løser
oppgavene, eller om det
er nødvendig med en
spesialtilpassing.

Kommuner
Arkitekter
Bygg og anlegg
Advokater
Treningssentre
Renhold
Kjøreskoler
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Dagens og fremtidens
timeregistrering



Vnett

Vnett-time

Ønsker du at dine ansatte skal kunne registrere
arbeidstimer uansett hvor de befinner seg,
samtidig som administrasjonen har full kontroll
på prosjektene?
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Enkelt
Nettbasert (
Redusert arbeid for administrasjonen
Underbilag for fakturering og lønn
Korrekt timeføring er direkte relatert til inntjening
Fakturagrunnlag samt mulighet for
lønnsomhetsanalyse

Ingen installasjon)

E-post eller SMS til medarbeidere på en
enkel måte
Administrasjonen og medarbeidere får bedre
oversikt
Tilfredsstiller myndighetenes krav til
dokumentasjon
Prisen på Vnett-Time reguleres i forhold til antall
brukere og valgte moduler

Det er nå fem år siden versjon 1 ble introdusert.
Erfaringer fra denne, samt bruk av ny
teknologi, har resultert i et produkt som vil
revolusjonere timeregistrering.

Mange bedrifter, kommuner og organisasjoner
har i dag lite hensiktsmessige løsninger for
registrering av timer. Med Vnett-Time vil det
være mulig å spare årsverk.

Vnett-Time øker effektiviteten og sparer bedriften for
betydelige administrasjonskostnader.
Rask og korrekt fakturering sørger for bedret likviditet og
tillit fra kundene.

Rapporteringsverktøy er også inkludert i Vnett-Time.
Dette gjør det lett for administrasjonen å få ut den
ønskede informasjonen gjennom generering av PDF-
rapporter. Disse kan lagres lokalt på brukerens
datamaskin og evt. distribueres videre som vedlegg i
e-post.

Dersom bedriften har spesielle krav utover
standardfunksjonaliteten kan Vnett skreddersy
timeregistreringsverktøyet slik at deres behov blir
tilfredsstilt.


