Lad dine medarbejdere
danne eget løngrundlag via

STREGKODER
SMS/MAIL

Med StarTime Tidsregistrering
er det slut med manuelle dag-/ugesedler
Når en medarbejder møder på job – eller går hjem – dannes en
registrering til StarTime
Dette kan gøres på mange forskellige måder:
send en sms eller mail fra mobiltelefon
scan en stregkode til en pc i lokalnetværk
dan en registrering via en touch-skærm eller mus/tastatur
læg en finger i en fingeraftrykslæser
tast en personlig kode
hold en brik, et kort eller en stav op mod en 'tag' læser
send bluetooth-signal via mobiltelefon

Det

store overblik

Enhver bevægelse i mødestatus medfører en opdatering af
ovenstående statusbillede. Billedet vil derfor til stadighed
vise:
Hvem er på arbejde nu, og siden hvornår?
I hvilken afdeling er vedkommende nu ?
Hvem har været her i dag, men er gået igen, og hvornår?
Hvem kommer senere i dag, og hvornår ?
Hvem er lige nu til pause, og siden hvornår ?
Hvem er fraværende i dag, og hvorfor ?
Hvem har glemt en registrering, fravær eller tilstedevær?
Statusbilledet kan begrænses til en given afdeling, eller
løntype (tidlønnet eller fastlønnet), og der kan bladres frem
og tilbage i dagene

Tid til lønudbetaling

Når det er tid til lønudbetaling, udskrives der en periodeoversigt
med lønperiodens bevægelser, hvor de registrerede timer behandles efter de indlagte
overenskomster, overtid og diverse tillæg beregnes automatisk. Efter godkendelse
trykkes på en knap og data overføres til eget lønsystem.

Overfør medarbejdernes komme-gå registreringer
direkte til lønsedlen eller flexregnskabet
…......................

Når de nu alligevel fortæller hvornår de kommer og går hver dag
Løngrundlag eller flex
Arbejdstiderne sammenholdes med medarbejdernes aftalte norm, og ved hjælp af de
indlagte overenskomster, udregnes hver enkelt medarbejders løn med diverse tillæg,
overtider, og evt. styring af flexregnskab

Fordeling af løntider
Brugeren bestemmer selv detaileringsgraden af registreringer, fra komme/gå til
registrering af tid fordelt på afdelinger, ordrer eller funktioner.

Pauser og mødeprofiler

Til StarTime kan registreres individuelle pauser, eller der kan indlægges faste pauser,
eventuelt betalte.
I StarTime defineres de relevante mødeprofiler, og der kan automatisk
afrundes/korrigeres på skæve komme- og gå tidspunkter, hvis ønsket

Fraværsrapportering
Vælger man også at rapportere fravær, kan StarTime nedskrive både feriedage og
feriefridage, og vise restsaldi på lønopgørelsesgrundlaget.
Efter godkendelse af lønperiodens timer, videregives den færdige lønberegning via csvfiler til eget lønsystem eller bureau.
StarTime kan eksportere til de fleste af markedets lønsystemer.
Hotline og service
Når du køber StarTime, får du 3 måneders gratis hotline service

Hvem er Dan-Made Data ?
Dan-Made Data er et softwarehus, stiftet i 1987.
Vi har siden 1989 udviklet tidsregistreringssystemer,
og var dermed blandt de første i Danmark, som
leverede elektroniske 'stempelure'. Vores nuværende
system hedder StarTime og er solgt til ca 400
små og mellemstore virksomheder fordelt
over hele landet. Dan-Made Data har base i
Nørresundby med udvikling, service og salg.
Kontakt: Telefon 98 18 82 77 Mail: post@danmade.dk
Web: www.danmade.dk

