
TimeApp
Personalliggare

TimeApp Personalliggare är en komplett lösning för alla företag 
som enligt lag behöver föra personalliggare och passar alltifrån 
byggarbetsplatser till skönhetssalonger och bilverkstäder.

45kr
per månad/användare

TimeApp Personalliggare är en specialanpassad 
version av TimeApp Affärssystem; det kompakta, 
webbaserade affärssystemet som utvecklats med 
fokus på enkelhet och med användarens behov i 
fokus.

De företag som vill, kan använda sig av en dator 
eller surfplatta, och låta sina användare skriva in 
sig i personalliggaren via vår enkla terminallösning. 
De som ska skriva in sig i personalliggaren, väljer 
bara sitt namn i en lista, eller knappar in sin per-
sonliga PIN-kod.

Ett tredje alternativ, är att man skriver ut en QR-
kod som TimeApp Personalliggare per automatik 
skapar. När man sedan scannar denna QR-kod, 
stämplas man automatiskt ut respektive in. QR-
koden kan förslagsvis sättas upp vid entrén till 
arbetslokalen, och fungerar därmed som en bra 
påminnelse att man ska skriva in sig i personal-
liggaren.

TimeApp Personalliggare är en del av TimeApp 
Affärssystem – som inkluderar en hel rad funktioner 
som t ex tidredovisning, arbetsorder, körjournal 
och fakturering. Det är enkelt att byta upp sig från 
TimeApp Personalliggare till TimeApp Affärssystem 
om behovet skulle uppstå. Du kan läsa mer om 
TimeApp Affärssystem på vår hemsida.

Det går också bra att använda sig av den egna 
mobiltelefonen (Android eller iPhone) för att skriva 
in sig i personalliggaren. Genom att använda vår 
app går det snabbt och enkelt att stämpla in och 
ut på de olika arbetsplatserna som finns inom 
företaget.

Alla arbetsplatser ser olika ut. Det gör även att 
förutsättningarna kan se väldigt olika ut. Just av 
den anledningen finns det en stor valfrihet i det 
sättet man skriver in sig i TimeApp Personal-
liggare.

Webbaserat

Flexibelt

Via dator ...

... via app och mobil
TimeApp Affärssystem

... via QR-kod

Beställ idag via 
timeapp.se/personalliggare

Inga bindningstider. Inga start-/tilläggsavgifter. Bara ett pris per användare och månad.
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