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BROWSERBASERET
BRUGERGRÆNSEFLADE

WinTid Web er en browserbaseret brugergrænseflade til
tidsregistreringsløsningen WinTid, som supplerer
registreringsterminaler og registrering på mobiltelefon.

MODULOPBYGGET LØSNING

WinTid Web fås med forskellige moduler:
•
•
•
•
•

SAMME MODULER,
FORBEDRET PERFORMANCE

Basis: Modul til ind/ud-stemplinger, job-, overtids- og
fraværsstemplinger, rapporter, resultater og
fraværsanmodning
Korrektion: Giver oversigt over egne stemplinger og
mulighed for at korrigere og beregne samt at lægge vagter
ind
Reception: Modul til visning af medarbejderes status blandt
andet til brug for receptionisterne
Ledergodkendelse: Giver arbejdsledere mulighed for at
oprette, korrigere, beregne og godkende medarbejdernes
stemplinger uden at have adgang til den fulde applikation
Projektregistrering: Modul til fordeling af registrerede timer
på projekter og rapport til udskrift af registreringerne

WinTid Web 2 indeholder samme moduler som den tidligere
version, men er væsentligt forbedret med hensyn til svartider,
især i de mere tunge funktioner som fx komme/gå-rapporten,
ledergodkendelse og receptionsmodulet.
TIDSREGISTRERING
Tidsregistrering i WinTid omfatter oprettelse og vedligehold af
egne og andre medarbejderes data i relation til fx komme/gåtider, fravær og overtid, og danner grundlag for beregning af
løndata.

OVERSKUELIG MENU

Tidsregistrering er inddelt i menu til:
•
•
•

Egen tid, herunder planlagt fravær, stemplinger, komme/gårapport og resultater
Andres tid, herunder reception og ledergodkendelse
Administrativ, herunder licens
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SKÆRMBILLEDER PÅ FANEN
’EGEN TID’

Her er knapper til at stemple samt oversigt over status på flex,
ferie og seneste stemplinger

Overblik over egne stemplinger tilbage i tid

Rapport over stemplinger i valgt periode
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NYESTE WEBTEKNOLOGIER

NYT LAYOUT, NYE
MULIGHEDER FOR
GODKENDELSE OG
STØRRE OVERBLIK

WinTid Web 2 er den moderne webløsning, som er udviklet med
nyere webteknologier, herunder ASP MVC, C#, Javascript,
HTML5 og Bootstrap.
FORBEDRET LEDERGODKENDELSE
Med ledergodkendelsesmodulet kan arbejdsledere oprette,
korrigere, beregne og godkende medarbejdernes stemplinger
uden at have adgang til den fulde WinTid-applikation.
Modulet har fået nyt layout i WinTid Web 2 og indeholder
desuden en række forbedringer, herunder mulighed for at
godkende planlagt fravær.
•
•

•
•
•
•

Udvalg: Foretages ud fra de tildelte medarbejdere og en
valgfri periode, hvilket er nyt
Beregning: Det er muligt at beregne direkte fra
skærmbilledet. Beregningen lægges i kø på WinTid-serveren
og behandles ved første ledige lejlighed (ofte inden for
millisekunder)
Godkendelse: Lederen kan godkende dagene enkeltvis eller
klare alle valgte dage i en arbejdsgang
Resultater: Det er muligt at få en samlet oversigt over
resultater i den valgte periode
Stemplinger: Man kan gå direkte fra ledergodkendelse til
stemplingerne på dagen, hvor lederen kan foretage rettelser
Overblik: Farvemarkeringer på stemplinger (grøn, rød og
gul) og fravær (hentes fra fraværskoderne i WinTid)

Godkendelsesskærmbilledet giver godt overblik
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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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