Hvorfor Webtid…
Brugervenlig grænseflade som langt
de fleste med meget kort introduktion
kan benytte.
De ansatte får en nem og
brugervenlig indgang til
timeregistrering på aktive sager.
Mulighed for brugertilpasning af den
webbaserede grænseflade.
Sparer ekstra licenser til din
Navision. Kun bogholderen eller den
økonomiansvarlige behøver licens.
Letter arbejdsbyrden hos firmaets
bogholder.
Ingen papirlapper og post-its med
timeafregning i virksomheden.

Hvad er Webtid
Webtid er en webbaseret løsning til håndtering af
timeregistreringer på sager. Via Webtid kan de
ansatte i virksomheden nemt og bekvemt registrere
deres timer, på en aktuel sag.
Når en arbejdsperiode er omme, og det er tid til at
bogføre periodens timer, kan bogholderen eller den
økonomiansvarlige ved blot ét klik hente alle
indtastede timeregistreringer ind i en kladde, klar til
bogføring.
Registrering når du vil, hvor du vil
Da webtid er en webbaseret løsning, åbner det
muligheden for at de ansatte kan registrere sine
timer når de vil, og hvor de vil. Den ansatte i
virksomheden kan altid logge på Webtid og
registrere sine timer, skabe sig et overblik over
allerede registrerede timer på en bestemt sag, eller
se hvor mange timer der er registreret i den
pågældende periode.
Platformsuafhængig
Webtid er en platformsuafhængig løsning, - det
betyder at Webtid kan køres på både PC og MAC
uanset om der benyttes Explorer, Firefox eller
Safari som den foretrukne webbrowser. De ansatte
har endda muligheden for at registrere deres timer,
ikke blot via computeren, men ligeledes ved hjælp
af deres mobiltelefon eller via deres håndholdte
PDA enhed.

Sådan fungerer det
Navisupport ApS.
Telefon: 98 13 10 00 Fax: 98 13 20 00
Internet: www.navisupport.dk
Sundsholmen 12, 9400 Nørresundby
CVR Nr: 27-68-38-27 Bankkonto: 5079-129374-4

Webtid er en stor timeregistrerings-portal
lokaliseret på hjemmesiden
http://www.webtid.dk. Her kan alle
ansatte, i virksomheden, logge sig ind
med deres helt eget unikke brugernavn
og adgangskode.
Registrere arbejdstider
Så snart en sag eller en arbejdsdag er
afsluttet, kan de ansatte i virksomheden
nemt og bekvemt logge på Webtid og
registrere deres timer på den
pågældende sag.
De ansatte skal ikke vente på at en
bogholder registrerer timerne, bruge
gammeldags tidsstemplingsmaskiner eller
nøjes med noter på et A4 ark eller en
post-it. Den ansatte har fuldt overblik over
hvad der er registreret og kan føle sig
sikker på at timerne er registreret korrekt i
hele arbejdsperioden.
Oprette medarbejdere og rettigheder
Virksomhedens administratorer kan altid
via den webbaserede flade oprette nye
medarbejdere eller ændre på
rettighederne. Administratorerne afgører
hvilke medarbejdere der skal have ret til
at oprette sager, aktiviteter etc. online via
Webtid.
Ændre indstillinger for virksomheden
Webtid tilrettes nemt og elegant til
virksomhedens behov. Den online menu
”indstillinger” tillader virksomhedens
administratorer at ændre layoutet på
Webtid i løbet af ganske få museklik.

udfører en download procedure i
regnskabssystemet.
Sikkerhed og support
Alt data i Webtid er beskyttet med
brugernavn og kodeord, og alt data er
backupsikret hos et af landets sikreste
hosting firmaer. Alt data er backup
beskyttet 24 timer i døgnet, så indtastet
data aldrig går tabt.
Har enkelte i virksomheden brug for hjælp
til en opgave, eller ønsker din virksomhed
en særlig udvidelse af Webtid platformen,
så har du dagligt mulighed for support
direkte med udviklerne.
Pris ekskl. Moms
Grundmodul ........................ Kr. 12.000,Årligt abonnement ................ Kr. 2.400,Inkl. ubegrænset antal brugere.
Navision Krav
Modulet gælder til følgende versioner:
- Navision Financials
- Navision Attain
- Navision 3.70, 4.0, 5.0
I Navision skal der bruges følgende:
- 1 stk. kodeenhed
- licens til ressourcer, sager, aktiviteter,
arbejdstyper og ressource kostpris.
Forespørg om en demonstration
mq@navisupport.dk

Oprette sager og aktiviteter
Via Webtid kan en ansat altid oprette eller
redigere både sager og aktiviteter. Alle
tilføjelser eller rettelser foretaget på
Webtid kommer automatisk ind i
Navision, når bogholderen eller den
økonomiansvarlige i virksomheden
Navisupport ApS.
Telefon: 98 13 10 00 Fax: 98 13 20 00
Internet: www.navisupport.dk
Sundsholmen 12, 9400 Nørresundby
CVR Nr: 27-68-38-27 Bankkonto: 5079-129374-4
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