Norsk Tid: Gir deg tiden tilbake

Tidsstyring for
fleksible hverdager
Norsk Tid as arbeider for større
fleksibilitet i arbeidshverdagen,
og jobbing når og hvor det
passer best. Webapplikasjonen
deres, TidBank, er svaret i en
fleksibel og ofte fragmentert
arbeidshverdag.
I Norge ligger vi langt fremme i å la den enkelte
arbeidstaker styre arbeidsdagen selv. Vi jobber
stadig mer når det passer hver enkelt av oss;
underveis på reise, på hjemmekontor og om
kvelden etter at barna har lagt seg. Ulempen
er at det ofte blir utfordrende å holde greie på
arbeidstimene.
Enkel og korrekt tidsstyring
Norsk Tid as utvikler systemer som gjør det enkelt
for ansatte i ulike bedrifter og bransjer å styre sin
egen tid. Webapplikasjonen TidBank er Norsk Tids
mest profilerte løsning for å dekke behovene for et
tidsstyringsverktøy for både ledere og ansatte.
– Med TidBank blir tidsstyringen enkel og korrekt.
Samtidig bidrar det til å skape arbeidsforhold
basert på tillit og tilpasning til personlig situasjon.
Dette er meget høyt verdsatt og skaper trivsel på
arbeidsplassen, sier daglig leder i bedriften, Tom
Gustavsen.
Han presiserer at TidBank er et moderne
tidsregistreringssystem, og ikke et tradisjonelt
kontrollsystem. Det er vel så verdifullt som informasjonssystem for å lære om bruken av egen og
organisasjonens tid.

Med TidBank blir tidsstyringen enkel og korrekt. Registrering kan endog foregå via mobiltelefonen, sier
daglig leder Tom Gustavsen, her fotografert utenfor lokalene til Norsk Tid på Fyrstikktorget i Oslo.

Registrering kan også gjøres via ID-kort/brikker
på kortlesere eller på felles PC (begge med/uten
pekeskjerm) eller via mobiltelefon.
90 prosent brukertilfredshet
Norsk Tid har i flere år vært med på å utvikle nye
løsninger for opplevelsen av kontroll over egen
tid i arbeidslivet. Gustavsen forteller om store
kunder hvor ledelsen mottar ros for å innføre
moderne rutiner også på dette feltet.

Nettbank for tid
Som navnet sier, kan TidBank betraktes som en
nettbank for tid der de ansatte selv får passordbeskyttet tilgang til å registrere timer på prosjekter
og oppgaver, fleksitid og fravær. Systemet
baseres på at alle arbeidstidsavtaler legges inn.
Ut fra dette beregnes feriedager, egenmeldinger,
overtid osv., slik at alle kan holde orden på egen
bruk av tid.

Eksempelvis vant i 2007 Norsk Tid med TidBank –
som den minste tilbyderen – anbudskonkurransen
om tidsstyringsystem for hele den nye Skatteetaten med over 6000 ansatte.

– Man får god oversikt over tidsbruken. Dette
er et nyttig verktøy for å bli mer effektiv, sier
Gustavsen. Informasjonen fra alle arbeidstagere
legges inn i et sentralt system og gir således
ledelsen oversikt over hva som tar tid og hint om
hvordan man kan spare ressurser i bedriften.

Vekst skaper arbeidskraftsbehov
Norsk Tid har eksistert siden 1992 og har den
siste tiden vokst rekordraskt.

– Kundene våre oppdager at de via oss skaper
fornøyde ledere og ansatte. Skatteetaten kan vise
til en brukertilfredshet på hele 90 prosent, forteller Gustavsen.

2007 ga en omsetningsvekst på om lag 35 prosent,
forteller Gustavsen fornøyd. På bakgrunn av dette

søker han nye ansatte på flere områder for å drive
suksessen videre.
– Vi ønsker mennesker som tiltrekkes av
muligheten til å jobbe i ett av verdens beste
fagmiljøer innenfor vår sektor.
For å kunne tilby lokal bistand, har Norsk Tid
etablert avtaler med partnere over hele landet.
Og selvfølgelig trenger ikke de ansatte å sitte pal
på kontor hos bedriften i Oslo.
– Vi er åpne for at selgere og utviklere kan
jobbe hjemmefra i perioder, eller ellers tilpasset
egen situasjon. Tilpasning og fleksibilitet er jo
nøkkelord overfor våre ansatte også, avrunder
Gustavsen.
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