


On-line tidsregistrering alle kan finde ud af

 Skaber overblik over arbejdstimer, 
 flekstimer, ferie og fravær

 Giver oversigt over anvendt tid 
 på specifikke arbejdsopgaver

 Sparer tid ved lønberegning og administration 
 af vagtplan, fleks, ferie og fravær

 Eliminerer menneskelige fejl
 Dokumenterer projektorienteret timeforbrug 

 over for kunder og medarbejdere
 Effektiv vagtplanlægning

 Optimerer administrationen

Hvorfor tidsregistrere?

 Det er nemt og enkelt at anvende
 Stempel-, fleks- og projekttider registreres
 Løn inkl. tillæg beregnes på få sekunder
 Sikrer korrekte lønudbetalinger jvf. overenskomster
 Fakturering kan udføres på basis af timeforbruget
 Adgang overalt til det webbaserede system – 24 timer i døgnet

 Der ydes fri service og support samt gratis opdatering
 Standardsystem, som kan tilpasses virksomhedens behov
 Ingen investering i software og servere
 Let og intuitiv vagtplanlægning med indbygget lønberegning
 Sparer tid i administrationen
 Ingen opstartsudgifter og lavt månedligt abonnement
 Kan opsiges med kun 3 måneders varsel

Hvorfor TimeMap?

Spar penge og opnå 
fuldt overblik med 
effektiv tidsregistrering
Vidste du, at udgifter på grund af manuelle fejl i forbindelse med 
afrunding, glemte noteringer og udregning af overtid, flekstid og ferie i 
gennemsnit udgør 1% af en virksomheds samlede lønudgifter? Og læg 
dertil den tid, der anvendes til administration.

Fri support 

Dette kan nu undgås med et hurtigt, billigt og enkelt skift til et moderne 

web baseret tidsregistreringssystem? Det er nu muligt med TimeMap!

Alle TimeMaps funktioner er tilgængelige via App på smartphone/tablet

Ring 70 20 71 08 eller skriv til kontakt@timemap.dk og få 14 dages gratis adgang til TimeMap

Strandvejen 157C
3060 Espergærde

Tlf. +45 70 20 71 08
www.timemap.dk

kontakt@timemap.dk



Hvordan virker TimeMap?

 

 
 
 

Overblik

IntegrationAdministration Hvad kræves af jer?

Tidsregistrering skal være let og hurtig.

Med TimeMap kan medarbejderen registrere sin arbejdstid, tid på projekter/opgaver, 

forespørge om ferie, oprette tillæg, bytte/købe vagter, oprette kørsel som er godkendt af Skat og meget mere. 

Der kan registreres uanset om det er på farten med App, kontoret med PC 

eller i produktionen med terminal og scanner. 

Alt sammen med få klik og uden forudgående it-kundskaber.

Alle TimeMaps funktioner er inkluderet 

i abonnementet. 

Funktionerne kan aktiveres efter behov 

og tilpasses til den enkelte 

virksomheds ønsker. 

Med TimeMap opnås et samlet system 

som bl.a. inkluderer:

Tids- og projektregistrering

Flekskonto

Vagtplanlægning med køb og salg 

af vagter

Projekt- og/eller opgavestyring

Ordrestyring

Lønberegning med integration 

til lønsystemer

HR System

Fraværsregistrering

Ferieoptjening

Planlægning

Ressourcestyring

Kørselsgodtgørelse

Jeres administration får udvidet adgang

til systemet og kan altid se med-

arbejdernes aktuelle status, f.eks. om de er

på arbejde, hvor eller hvad de arbejder 

med, deres arbejdstid, fraværsprocent 

og ferieforbrug.

Tidsopgørelser og lønberegninger

gennemføres simpelt og effektivt for

alle eller udvalgte medarbejdere.

Administrator/leder har mulighed for 

at godkende arbejdstider og tillæg i 

forbindelse med lønberegning. Ligeledes 

kan der godkendes/afvises fravær og vagt-

bytte, hvor medarbejderen får svar via mail.

Udskrifter og statistik på f.eks. ferie-

regnskab, fravær, feriekalender eller

fleksregnskab kan anvendes aktivt i

optimeringen af jeres virksomhed.

TimeMap integrerer med anerkendte 

lønsystemer så som Proløn, Bluegarden, 

Epos, Lessor, hvilket effektiviserer 

lønindberetningen

Når lønnen er beregnet i TimeMap – ud

fra aktuelle løninformationer og løn-

aftaler – eksporteres disse med et enkelt

klik til en fil, som indlæses i lønsystemet,

så I slipper derfor for dobbeltindtastning

og risiko for fejlindtastninger.

Når der anvendes tidsregistrering på

ordre kan fakturagrundlag eksporteres til 

økonomisystemet. Denne integration kan 

også foregår via en API løsning.

TimeMap tilbyder også integration til 

Microsoft Exchange. Herved kan godkendt 

fravær integreres til medarbejderens 

Outlook kalender.

I skal blot have en internetforbindelse, en 

pc og/eller en smartphone for at kunne 

anvende TimeMap.

Nogle vælger at opstille TimeMap-

terminaler centralt i deres virksomhed. 

Terminalerne er baseret på åben 

teknologi og består af en PC-

touchterminal.

Check ind/ud via SMS kan foretages fra

alle mobiltelefoner, mens mobil adgang

til mere avancerede funktioner kræver en

Smartphone med dataforbindelse.

TimeMap mere end Tidsregistrering



Hvad koster TimeMap?

TimeMap-systemet betales som et abonnement. Prisen baseres på det gennemsnitlige
antal medarbejdere, der anvender systemet pr. måned.

Pris pr. månedOpstartsgebyrAntal aktive medarbejdere

Hvad siger kunderne?

Falck Hjælpemidler A/S 
Service

“Med TimeMap har vi fået helt styr på 
vores medarbejderes komme- og gåtider, 
fravær og ferieregistrering. Depoterne 
rundt om i Danmark registrerer lokalt 
mens al relevant information er samlet på 
vores hovedkontor. Vi har opnået overblik 
og sparet administrationstid”. 

Brian Jørgensen 
Adm. direktør

Product Release Europe A/S 
Produktion

“TimeMap har reduceret vores løn-
administration, så vi kun bruger en time 
pr. kørsel! 

Vi kan nu styre både Danmark og 
England fra vores hovedkontor. Jeg kan til 
enhver tid anbefale systemet til andre”.

Jacob Saabye 
Adm. direktør

Fanø Kommune 
Offentlig

“Vi har fået en løsning med TimeMap som 
både er effektiv og samtidig meget økono-
misk fordelagtig. Vore medarbejdere 
har nu et fuldt overblik over deres fleks-, 
fraværs- og feriesaldi. TimeMap er fleksibel 
i forhold til vores behov i de forskellige 
afdelinger og lever til fulde op til vores 
forventninger”. 

Mette Udsen
Økonomichef

PRISEKSEMPEL:

Pris pr. måned faktureres kvartalvis forud 
baseret på seneste kvartals antal aktive 
medarbejdere.

Hvem er TimeMap ApS?

Teamet bag TimeMap 
har mange års erfaring 
med udvikling, levering 
og drift af administra-

tive systemer for landets absolut største 
virksomheder og organisationer. 

Det er vores mål at levere konkurrence-
dygtige programmer, som alle afvikles 
direkte på nettet, så kunderne slipper 
for at bruge kostbare it-ressourcer. Den 
enkelte bruger kan nemt og hurtigt an-

vende TimeMap uden den store it-viden.
 

Vores valg af hostede standardløsninger 
minimerer omkostningerne til vedlige-
holdelse og opgraderinger – til glæde for 
kunderne, som således opnår lavere priser.

Strandvejen 157C
3060 Espergærde

Tlf. +45 70 20 71 08
www.timemap.dk

kontakt@timemap.dkRing 70 20 71 08 eller skriv til kontakt@timemap.dk og få 14 dages gratis adgang til TimeMap

Priserne er ekskl. moms og inkl. support, drift og løbende opdateringer med nye funktioner.

Har 86 medarbejdere i virksomheden anvendt 

TimeMap i det seneste kvartal, vil prisen for 

det kommende kvartal være 4.000 kr. pr. måned. 
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