Acubiz Time

Den komplette løsning til tidsregistrering
Acubiz Time er en komplet løsning til tidsregistrering.
Løsningen er et digitalt redskab til at styre tidsforbruget
i virksomheden – og derigennem optimere
ressourcetrækket.
Acubiz Time tager både hånd om den grundlæggende
tids- og fraværsregistrering (Acubiz Time Basic), som ferie
og sygdom, samt den mere komplekse og detaljerede
registrering af tidsforbrug på projekter, kunder og sager
(Acubiz Time Advanced).

Fordele for hele virksomheden
Medarbejder
•
•
•

Økonomi/HR
•
•
•

Acubiz Time Basic

Acubiz Time Basic-modulet tilbyder alle typer af
virksomheder en digital løsning til at håndtere
grundlæggende ferie og fraværsregistrering. Alle
registreringer foregår digitalt, hvilket skaber overblik
og mulighed for øget indsigt og nem rapportering. Fra
admin-interfacet er det nemt at eksportere data, som kan
indlæses til virksomhedens lønsystem.

Acubiz Time Advanced

Acubiz Time Advanced giver alle funktionaliteterne
fra Basic-modulet samt mulighed for mere detaljeret
registrering af arbejdstid, som kan knyttes til f.eks.
projekter, sager, kunder, klienter, afdelinger osv.
Dermed bliver det nemt at få overblik over tidsforbruget
på tværs af ovenstående parametre og dermed skabe
et faktureringsgrundlag eller et grundlag for kontrol
af timefaktureringer. Dette gør Advanced til en oplagt
løsning til virksomheder, der arbejder projekt- eller
sagsbaseret.

Acubiz A/S

·

Bregnerødvej 133C

·

Tidsbesparende, intuitivt og digitalt
Overblik over tidsforbrug og fravær
Ingen regneark og skemaer
Detaljeret projekt- og sagsøkonomi
Løbende indsigt
Nem viderefakturering

Ledelsen
•
•
•

100 % overblik og dokumentation
Ressourcestyring
Gennemsigtighed

Acubiz Time kan købes individuelt eller kombineres
med Acubiz’ øvrige funktioner til at håndtere udgifter,
kørsel og omkostningsfakturaer. Kombinationen giver
mulighed for, at virksomheden kan skabe et komplet
overblik over totalomkostningerne relateret til de
enkelte projekter, sager, kunder osv.
Vil du høre mere?
Du er meget velkommen til at kontakte os på 70 214
215 for mere information om Acubiz og Acubiz Time og hvordan I som virksomhed kan løfte forretningen
med nem og digital tidsregistrering.

DK-3460 Birkerød

·

+45 70 214 215

·

info@acubiz.com

·

www.acubiz.dk

