
MER ÄN BARA ETT AVTAL
När P&K TimeApp AB våren 2015 tecknade ett avtal med EIO 
eller Elektriska Installatörsorganisationen, hade kontakterna 
pågått i mer än två år ...

TIMEAPP-KUNDER MED HÖG FART
Fjärås EL AB startades av Carl-Fredric Ryott redan 1991 i lilla, 
men ack så vackra Fjärås i Kungsbacka kommun, strax söder 
om Göteborg. Företaget verkar inom flera områden  ...
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Det kompakta affärssystemet

När P&K TimeApp AB våren 2015 teck-
nade ett avtal med EIO eller Elektriska 
Installatörsorganisationen, hade kon-
takterna pågått i mer än två år. Bakom 
den dialogen fanns och finns en ömse-
sidig vilja och ambition, att produkten 
skulle ha en optimal anpassning till det 
behov av tid- och projektredovisning, 
som finns bland EIO-medlemmarna; 
stora som små.

Det är också något som vi alla kan komma 
att glädjas åt.

Martin Eriksson
vVD, försäljningsansvarig
P&K TimeApp AB 

Det har varit en dialog som också satt 
spår i det kompakta affärssystem, som 
TimeApp egentligen är. Ledorden har varit 
enkelhet, flexibilitet och tillförlitlighet. 

Kontentan är att det som till synes bara 
är ett avtal i EIO Rabatt i verkligheten är 
så mycket mer än bara ett avtal. Det är 
en överenskommelse som präglats av ett 
givande och tagande och som vi hoppas, 
att EIO-medlemmarna kommer att upple-
va som givande och lönsamt.

Det innebär inte att vi satt punkt för 
den dialogen; snarare tvärtom. Vi kom-
mer alltid att vara lyhörda för vad EIO som 
organisation och dess medlemmar tycker 
och tänker om TimeApp. Varje förbättring 
av systemet kommer i slutänden att vara 
av nytta för både oss och EIO-kunderna. 

TIMEAPP ERBJUDS ENLIGT principen 
All Free – All Included. Det här innebär, 
dels att det är kostnadsfritt för första an-
vändaren (All Free), dels att alla funktioner 
ingår utan att det kostar något extra (All 
Included). TimeApp tar inte heller ut några 
start-, tillägg- eller engångsavgifter och har 
inga bindningstider eller uppsägningstider. 
Det här betyder att teamet bakom Time-
App hela tiden måste prestera på topp 
och leverera marknadsledande kvalitet, för 
att kunderna ska fortsätta vara kunder. 

Den absolut första kunden började 
använda TimeApp redan 2010. I år firas 
hans 5-årsjubileum, som nöjd TimeApp-
användare.

Läs mer om  
EIO-erbjudandet
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TimeApp-kunder med hög fart

EIO tecknar avtal  
med TimeApp

TimeApp 
med Extra Allt
TIMEAPP TOGS FRAM och utvecklades 
av bl a Daniel Lindén och Martin Eriks-
son på P&K Utvecklingskonsult AB, som 
numera bytt namn till P&K TimeApp AB. 
Bakgrunden var att de ville ha bättre koll 
på sina tider, eftersom de saknade ett 
enkelt och smidigt system som de kunde 
rapportera sina tider på.

Våren 2010 började man jobba på ett 
effektivt och attraktivt tid- och projektredo-
visningssystem, som nu är så mycket mer 
än bara tidredovisning. TimeApp är idag 
ett kompakt affärssystem med extra allt. 
Man har kunder i alla världsdelar, från lilla 
Söderköping till stora Bangkok. Systemet 
används av allt från stora advokatbyråer, 
till små enmansföretag och polismän på 
andra sidan jorden, Bangladesh; av hant-
verkare och installatörer, av reklambyråer 
och byggfirmor.

Företaget Fjärås EL AB startades av 
Carl-Fredric Ryott redan 1991 i lilla, 
men ack så vackra Fjärås i Kungs-
backa kommun, strax söder om Göte-
borg. Företaget verkar inom flera 
områden, som bl a elinstallation, nät-
verk, energi, automation och löpande 
service. Man har en nära dialog med 
sina kunder och levererar alltid instal-
lationer av hög kvalitet.

Fjärås EL håller alltid en hög klass och ser-
vice i det man gör, kanske har man fått det 
från Carl-Fredrics stora intresse, nämligen 
motorsport. Han har tidigare tävlat i Super-
motard och Speedway, där noggrannhet 
och hållbara lösningar har provats. Det har 
nog smittats av sig på hans anställda ... 

SOM ETT BOLLPLANK
Tack vare TimeApp har man fått bra kon-
troll över tidsrapporteringen på företaget. 
Man har kunnat fokusera mer på det vik-
tiga: att göra ett gott jobb hos kunderna 
och mindre fokus på pappersarbeten. 

Medlem i EIO har man varit sedan 1996. 
– Vårt medlemskap har fungerat väldigt 

bra och EIO har varit ett värdefullt bollplank 
för oss på företaget, berättar Carl-Fredric 
Ryott.

EN BRA KONTROLL
Fjärås EL AB blev TimeApp-kunder 2013 
och använder systemet till löpande tid- 
och reserapportering. Man har även inte-

grerat TimeApp med sitt ekonomisystem, 
för att på så sätt effektivisera de adminis-
trativa delarna. 

– Tack vare TimeApp får vi snabbt och 
enkelt en bra kontroll över den dagliga 
verksamheten, berättar Carl-Fredric Ryott.

För enligt Carl-Fredric är just enkel-
heten och tillängligheten det absolut bästa 
med TimeApp. 

TACK VARE ETT nytt ramavtal kan EIOs 
medlemmar få tillgång till det kompakta 
affärssystemet TimeApp, för ett synner-
ligen attraktivt pris. TimeApp är ett av 
marknadens mest lättanvända och flexibla 
system av sitt slag. Som standard utrustat 
med en mängd funktioner, som bl a tid- 
och projektredovisning, arbetsorder, kör-
journal och stämpelklocka/personalliggare 
(alla tre med GPS-funktioner), fakturering 
med stöd för ROT/RUT-avdrag och om-
vänd byggmoms samt möjlighet till egen 
artikeldatabas. 

Eftersom TimeApp är helt och hållet 
webbaserat behöver man inte investera i 
dyr teknisk utrustning och man kommer 
alltid åt systemet oavsett vilken dator, 
smartphone eller surfplatta man använder.

TimeApp är helt kostnadsfritt för första 
användaren tack vare en unik freemium-

modell och man betalar endast från och 
med användare nummer två (2). Det görs 
inga påslag i priset beroende på vilka 
funktioner som används – allt ingår. 

Med EIOs rabatt kostar TimeApp en-
dast 42 kr per månad och användare 
från användare nummer två (2). 

Carl-Fredric Ryott.
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Makes money 
of time!

Arbetsorder

Körjournal

Stämpelklocka Artikeldatabas

Fakturering

Tidredovisningen i TimeApp effektiviserar den dagliga verksamheten genom att snabbt, 
smidigt och enkelt hålla koll på tider och resor, kostnader och utlägg.

Skapa en Arbetsorder, skicka till en användare, 
följ arbetet i realtid och så snart ordern är klar-
markerad av användaren är den redo att skickas 
vidare till faktureringen. 

Genom att använda TimeApp för iOS eller An-
droid blir det enkelt att föra Körjournal. Appen 
hämtar alla långa, krångliga adressuppgifter åt dig 
och du behöver endast fylla i mätarställningen för 
din start- och slutposition. TimeApp tar hand om 
resten.

Välj en kund, klicka på; Importera rader, och på 
direkten har du ett automatiskt framställt förslag 
till Faktura med allt som redovisats på kunden 
under vald period. Från TimeApp kan man, utöver 
debet och kredit, även skapa fakturor med ROT-/
RUT-avdrag samt omvänd byggmoms. 

Den inbyggda Stämpelklockan i TimeApp kan, 
förutom att hålla koll på tiden, också tjänstgöra 
som Personalliggare (och i framtiden även som 
Närvaroliggare för byggbranschen) enligt de regler 
som Skatteverket satt upp.

Med hjälp av Artikeldatabasen i TimeApp kan man 
snabbt och enkelt importera prisfiler eller färdiga 
databaser med hundratusentals artiklar, som man 
sedan kan använda i tidredovisningen och vidare 
till faktureringen.

42 kr 
per månad/användare

DeT KOMPAKTA AFFäRSSySTeMeT

Kostnadsfritt för en (1) användare

Inga start-, tilläggs- eller engångsavgifter

Alla funktioner ingår - alltid

Ingen bindningstid eller långa kontrakt

TimeBook & Internmail
äntligen finns ett enkelt och effektivt sätt att kom-
municera med personal och kollegor, oavsett om 
ni sitter på kontoret eller befinner er på fältet. Läs 
mer om TimeBook och Internmail på vår webb. 


