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REGISTRERING PÅ MOBILTELEFON –
HURTIGT, NEMT OG EFFEKTIVT
TIDS- OG JOBREGISTRERING,
NÅR SOM HELST OG HVOR
SOM HELST

WinTid Mobil er en stemplingsterminal på mobiltelefonen, som
kan anvendes til komme/gå-registreringer (ind, ud og fravær) og
jobregistreringer (i op til 5 niveauer).
Med en mobil løsning kan medarbejdere på farten registrere
deres tid, præcis når det passer dem. Og registreringerne er
tilgængelige i din tidsregistreringsløsning med det samme.

Skærmbilleder til stempling på WinTid Mobil – nemt og
overskueligt
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WinTid Mobil viser de relevante knapper for medarbejderen
ØGET HASTIGHED

WinTid Mobil har samme funktionalitet som den tidligere version,
men med store forbedringer i hastigheden på registreringerne.

NYESTE WEBTEKNOLOGIER

WinTid Mobil v2 er udviklet med nyere webteknologier, herunder
ASP MVC, C#, Javascript, HTML5 og Bootstrap.

KAN ANVENDES PÅ ALLE
MOBILER, UANSET TYPE

Løsningen kører i en browser (Edge, Chrome, Explorer) og kan
derfor anvendes på alle mobiltelefoner, uanset type.
BESPARELSER OG BEDRE OVERBLIK
Mobil registrering gør tidsregistreringen nemmere – både for de
medarbejdere, der skal registrere, og det administrative personale
på lønkontoret.
Med en mobil løsning opnår virksomheden:
•
•
•
•
•
•

Hurtig og korrekt registrering af tid på mobile medarbejdere
Ingen manuelle indtastninger
Færre fejl i registreringerne
Bedre overblik over timeforbrug
Hurtigere faktureringsgrundlag
Administrative besparelser
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WinTid er en tidsregistreringsløsning, som også tilbyder jobregistrering, projektregistrering og
adgangskontrol via forskellige brugerflader som terminaler, webløsning og mobiltelefon.



TIDSREGISTRERING
WinTid fjerner de manuelle registreringer og diverse "skufferegnskaber" og
giver dermed bedre overblik over arbejdstid, fravær og ferie. Hurtig registrering
for brugeren og enkel vedligeholdelse for administratoren bidrager til at øge
effektiviteten i virksomheden.



JOBREGISTRERING
Jobregistrering er et effektivt rapporteringsværktøj, der giver virksomheden
overblik over det præcise tidsforbrug i afdelingen, på ordren, operationen, og/
eller på kunden.



PROJEKTREGISTRERING
Projektregistrering i WinTid holder styr på medarbejdernes tidsforbrug på
diverse aktiviteter og projekter. Det giver mulighed for at se fremdrift på
igangværende projekter og en effektiv efterbehandling af afsluttede projekter.
Al registrering af tid, job og projekter kan ske via medarbejderens pc, på en
registreringsterminal eller mobiltelefon.



ADGANGSKONTROL
Vi tilbyder både et simpelt døråbningssystem eller en avanceret
adgangskontrolløsning. Døre kan åbnes og lukkes automatisk på bestemte
tidspunkter, og der er styr på, hvem der må åbne dørene, hvornår og hvilke
specifikke døre, de må komme ind og ud ad.

Kontakt os på 4690 0000 eller info@mark-info.com, hvis I har brug for yderligere information.

MARK INFORMATION

Mark Information er en innovativ softwareleverandør der tilbyder Workforce Managementløsninger fra kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien og Rumænien.
Mark Information servicerer globale virksomheder og har mere end 1000 installationer og 300.000
brugere. Læs mere på www.mark-info.dk.
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