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Makes money of time

gör det enkelt för byrån
Tack vare en smart integration med Fortnox Fakturering och Fortnox Lön ...
upptäck timeapp
TimeApp Affärssystem finns också i
olika branschanpassade versioner ...

fortnox gör jobbet - timeapp underlättar
Företag, som använder Fortnox bokföringsprogram, kan
förenkla sin vardag och få ordning och reda på verksamheten på ett smidigt sätt ...

företaget vinner tid och pengar
Företag, som arbetar systematiskt med en löpande redovisning av tider, material och resor mm, uppnår ett bättre
resultat ...

Keep it simple ...
Det finns framför allt två saker som förenar TimeApp och Fortnox. Det ena är att
vi bägge är de små och medelstora företagens vän och följeslagare. Det andra är att
vi drivs av ambitionen att skapa smarta
tjänster och produkter, som gör tillvaron så
enkel som möjligt för våra kunder.
För oss i TimeApp har det här genomsyrat
hela vår företagsfilosofi på alla områden
och vi sammanfattar det i begreppet; Keep
it simple, stupid eller kort och gott; KISS.
När vi ser oss om på marknaden, ser
vi hur kollegor och konkurrenter överträffar varandra med krångliga avtal, långa
bindningstider och en rad tilläggs- och extrakostnader. Det är sådant som gör det

Upplev TimeApp på
66 sekunder

svårt för företagen att få en uppfattning
om de reella kostnaderna för systemen.
Vi gjorde ett KISS-val och har inga starteller tilläggskostnader, inga bindningstider
och bara ett enda pris per användare och
månad.
Därför är just enkelheten det som gagnar
både våra kunder och Fortnox-kunderna;
något som gör vardagen effektivare och
mer lönsam oavsett om det gäller interna
eller utdebiteringsbara tider, kostnader
eller resor. Det gäller både för våra kunder
och redovisningsbyråerna och för deras
kunder.
Det enkla är bäst och bara det bästa är
gott nog för vår del.

Martin Eriksson
vVD, P&K TimeApp AB

Gör det enkelt för byrån
Som konsult eller på en redovisningsbyrå spenderar man ofta en hel del
tid på att samla in fakturaunderlag,
utlägg och tidrapporter mm från sina
kunder och uppdragsgivare. Åtminstone om man ska hjälpa till med fakturering och löner. Med TimeApp kan
kunderna själva samla ihop allt material, som rör kundfakturor och löner direkt från sin mobiltelefon, surfplatta
eller dator.

därmed de bästa förutsättningarna att utföra uppdraget. Ett upplägg som alla vinner på.
TimeApp fungerar som ett slags försystem till Fortnox och adderar verktyg,
som tidredovisning, körjournal, arbetsorder och personalliggare/stämpelklocka
mm. Allting snyggt förpackat i en webbbaserad miljö, som är lätt att arbeta i.
Systemet används dagligen av alltifrån
advokater och konsulter, till hantverkare
och fastighetsskötare.

Tack vare en smart integration med Fortnox Fakturering och Fortnox Lön, kan de
enkelt se till att deras konsult eller byrå
alltid har de senaste underlagen och
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Upptäck TimeApp
TimeApp Affärssystem finns också i olika
branschanpassade versioner för bygg- och
entreprenadföretag, el- och VVS-firmor,
advokatbyråer och jurister, konsulter och
mediebranschen samt personalliggare.
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Det kan tilläggas att TimeApp inte har
några bindningstider och tar heller inte ut
några start-, tilläggs- eller extraavgifter;
utan helt enkelt bara ett pris per användare/månad och det är 85-95 kr beroende

Scanna QR-koden och
läs TimeApp Magazine #9
på branschversion. TimeApp Personalliggare kostar bara 45 kr per användare/
månad.
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Fortnox gör jobbet ...
... TimeApp underlättar
I den småländska residensstaden
Växjö hittar vi Fortnox, som är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program till bl a företag och redovisningsbyråer. Deras affärsidé är
att erbjuda ett brett sortiment av program, som är enkla att lära sig och att
använda. Idag har Fortnox nästan 200
anställda och 2016 omsatte företaget
nära 190 miljoner kronor.
Företag, som använder Fortnox bokföringsprogram, kan förenkla sin vardag och få
ordning och reda på verksamheten på ett
smidigt sätt. Det går snabbt att registrera
verifikationer och fakturor. Dessutom finns
det en mängd funktioner, som underlättar
det administrativa arbetet.
Fakturering och lön
I Fortnox faktureringsprogram får man
en tydlig bild över vilka fakturor, som är
betalda eller inte. Man skapar enkelt egna
fakturor och kan registrera inbetalningar
automatiskt via fil från banken. Självklart
kan företag, som använder TimeApp för
tid- och projektredovisning, exportera underlag till Fortnox faktureringsprogram på
ett effektiv och enkelt sätt.

Det gäller också löneprogrammet i Fortnox, som låter företagen själva ha koll på
sin lönehantering; allt från lönebesked och
arbetsgivardeklarationer till kontrolluppgifter. De anställda kan själva gå in och
rapportera sjukdom, övertid, semester
mm.
Partner till Fortnox
I redovisningsbranschen har Fortnox Byråpartner varit en lysande succé. Idag har
man avtal med samtliga av landets största
byråkedjor. Totalt arbetar fler än 14 400
redovisningskonsulter och revisorer kontinuerligt i Fortnox-program. Där man får
tillgång till allt som behövs, för att enkelt
fördela arbetet och skräddarsy samarbetet
med varje enskild kund.
Det handlar om bl a bokföring, fakturering, offert och order. Här finns också
anläggningsregister för obegränsat antal
kunder samt fri support och gratis webbutbildning.
Med TimeApp, som är ett kompakt affärssystem, får man ett perfekt förprogram
till Fortnox. Sammantaget ger TimeApp
och Fortnox både byrån, företaget och
dess kunder full frihet, stor flexibilitet och
optimal effektivitet.

Makes money of time

Företaget vinner tid och pengar
TimeApp innehåller inte bara en tidoch projektredovisning, som gör
företagen effektivare. Här finns även
körjournal och stämpelklocka med
QR- och GPS-funktion, arbetsorder,
artikeldatabas, rapporter, statistik
och fakturering.
Unikt är också att systemet har ett eget
företagsinternt socialt forum i realtid;
TimeBook, som på ett smart sätt underlättar den interna kommunikationen inom
företaget. Sammantaget ger TimeApp

företagen en bättre kontroll på intäkter och
kostnader. Företag, som arbetar systematiskt med en löpande redovisning av tider,
material och resor mm, uppnår ett bättre
resultat; fakturaunderlagen blir mer korrekta och kompletta. Inga fler timmar som
rinner mellan fingrarna, eller materialkostnader som saknas, oavsett om det är internposter eller utdebiterbara summor.
Ökad transparens
Genom integrationen mot Fortnox Lön,
så kan varje medarbetare själv rapportera

sina lönegrundande händelser. På så sätt
kan man ge den anställde en god inblick i
vad som kommer att registreras i löneprogrammet. Det här ger en ökad transparens; rätt lön, för rätt tid.
Tack vare rapport- och statistikfunktionerna i TimeApp får man en tydlig bild över
tidigare projekt, vilket gör det enklare att
räkna på kostnaden för nya.
Scanna QR-koden och
läs detta magazine digitalt
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