
jobmanager giver din medarbejdere den 
enkleste tidsregistrering, og skaber samtidig 
præ cise registreringer, der giver dig fuld 
indsigt i lønsomheden i din virksomhed

Tid er penge, og i en moderne virksomhed, 
kræves der præcise tidsregistreringer, så du 
altid har fuld indsigt i lønsomheden i de en-
kelte processer eller opgaver.

Udover tidsregistrering på de enkelte opgaver, er det også vigtigt, at du 
med minimal indsats, kan få beregnet den korrekte løn, til den enkelte 
medarbejder.

Både registrering af tid, og beregning af den korrekte løn, kan kræve en 
stor indsats i mange virksomheder, især når der er tale om komplekse 
overenskomster.

Med JobManager til NAV, får du en løsning, der har bevist sit værd i gennem 
mere end 20 år, og som kombinerer det brugervenlige og enkle, med den 
størst mulige fleksibilitet. På den måde, kan du opnå præcise registre-
ringer, og få beregnet den korrekte løn til dine medarbejdere, med mindst 
mulig indsats.

JobManager kan anvendes af både funktionærer og timelønnede, og er 
prissat så virksomheden kan vokse i løsningen.

jobmanager 
kræver ikke en 
Dynamics NAV 
fulluser og man 
kan derfor bruge 
de billigere 
”limited” users 
som terminaler.



Komme/gå registrering

Som forudsætning for lønberegning og f.eks. flextid, gennemfører 
medarbejderne en hurtig registrering når de møder, og når de går hjem.

• Automatisk beregning af   
 nettotid, fravær og flexsaldi

• Dagligt opdaterede informationer
 til medarbejderne omkring f.eks.  
 restferie og flex

 
• Udskrift af medarbejderkort 
 med stregkoder til hurtig 
 og enkel registrering

Løngenerering

JobManager gør hele det tunge arbejde med beregning af den rette løn. På baggrund af komme/gå 
registreringerne og din opsætning af arbejdstider og overenskomster, dannes et komplet løngrundlag.

• Fleksibel opsætning af overens-
 komster med f.eks. anciennitet, 
 færdigheder og meget mere

• Enkel og nem opsætning af 
 arbejdstider og skiftehold
 

• Integration med Lessor Payroll NAV,  
 eller eksport til et andet lønsystem
 som f.eks. Multiløn

Tidsregistrering

Med JobManager tidsregistrering, kan du lade dine medarbejdere registrere 
på hvilke sager(projekter), serviceopgaver eller produktioner de arbejder. 

• Opsætning af IPO jobs, der kan
 registreres tid på, og bogføring af 
 afledte omkostninger

• Registreringen foregår online, og 
 giver dermed tidstro opdatering af
 informationerne 

• Automatisk varetræk ved del-
 igangsætning, eller færdigmelding   
 (Produktion)

• Mulighed for bundtning af jobs

• Registrering kan foretages på en 
 almindelig PC (også touch) og 
 kræver ikke dyre terminaler

Systemkrav

• MIcrosoft Dynamics NAV 2013 R2 
eller nyere

Priser

Kontakt os for mere information, og få en snak om 
hvordan JobManager kan hjælpe dig i din virksomhed.

• Kontakt din partner

• Opdateringsabonnement 16 % p.a.


