valgte tidBANK – får ros av ansatte
Skatteetaten
Akershus fylke
Fet kommune
DIFI
Fjellinjen
YS
NTNU drift
OBOS

Terra bank
Vinghøg
Film og Kino
Unitronic
Ruter
Gramo
NITO
Würth

Aktiv kapital
Toyota Norge
LO
Swire oilf.s.
AtB
Ruter
Aschehoug
Adv. BA-HR

Gode brukeropplevelser – fornøyde ansatte - fornøyde kunder.

Virksomhetene ovenfor - og et par hundre andre - vektla brukervennlighet og faglig dybde når de valgte
verktøy og leverandør for å innføre synlige forbedringer i sine administrative rutiner. Fornøyde ansatte yter
mer. Akkurat som et engasjert fagmiljø hos en mindre leverandør som oss. Noe vi ofte får tilbakemeldinger om
fra kundene våre.

Et erfarent fagmiljø står bak utviklingen av webapplikasjonen tidBANK. Selskapet har i mange år hatt fokus på å utvikle programvare som
gir gode brukeropplevelser, og undersøkelser viser høy brukertilfredshet hos kundene, med ros til administrasjonen etter innføring av de nye
rutinene.

tidBANK fjerner feilkilder og kjedelig etterregistrering

Budsjettering og timefordeling

 En nettbank for tid, som alltid er tilgjengelig
via web eller mobiltelefon og som derfor gir
brukerne mulighet til å gjøre unna
registreringsarbeidet fortløpende og slippe
etterregistrering i timelister
 Registreringene beregnes i en database med
arbeidsavtaler og regelverk basert på enkel
avviksregistrering med koder.
 Komplett ferieregnskap med søknad,
feriekalender og restferie i samme system.
 Regnskap for avspasering og overtid –
varsler i henhold til Arbeidsmiljøloven
 Samsvar mellom datagrunnlag og lønn ved
hjelp av elektronisk attestrutine og eksport til
lønnssystemet

Skatteetaten har gått foran og beskrevet krav til å kunne budsjettere og fordele tid på oppgaver i tidBANK.
Avdelingene budsjetterer tid på sine oppgaver og tidBANK viser forslag til fordeling av den virkelige
tilstedetiden hver dag på en slik måte at brukeren kun foretar justeringer. Metoden forenkler mye for dem som
i dag fyller inn timelister manuelt.

@office og onVisit - for å ha orden på hvem som er til stede i øyeblikket

Fortløpende markering av nærvær og fravær er til god hjelp med å holde orden på ansatte og gjester til stede.
Et krav til alle gode rutiner for HMS og telefonservice.
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