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Makes money of time

med kundnyttan i fokus
Ordspråket säger, att tid är
pengar och inget kan väl
vara mer sant än det ...
fördel för bägge parter
Nu säljer Kullander i Sverige AB sedan en
tid TimeApp ...

står för kompetens, erfarenheter och visioner
Som Apple Premium Reseller är man självklart experter
på Apples produkter, men butikspersonalen har en bred
erfarenhetsgrund från många IT-relaterade områden ...

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

Med kundnyttan i fokus
På Kullander är kundnytta ständigt i fokus.
Vi strävar efter att vara företagens och våra
kunders bästa samarbetspartner när det
gäller IT-relaterade helhetslösningar. Vårt
mål är hög kompetens, service, ansvar
och tillgänglighet. Våra produkter, oavsett
om det gäller hårdvara eller mjukvara, ska
hålla högsta kvalitet och ge bästa funktionalitet.
Vi har tidigare arbetat med system för
tidrapportering, men inget som kan möta
TimeApp när det gäller mångsidiga funktioner och användarvänlighet. Ju mer vi
studerat TimeApp, desto mer fascinerade
har vi blivit av dess struktur, effektivitet och

enkelhet. Här är inget tillkrånglat, utan lätt
att använda. Precis så som de flesta användare önskar att ett affärsstöd är. Man
är snabbt igång.
Med TimeApp i kombination med vårt
övriga utbud av produkter och tjänster är
jag övertygad om att våra kunder kommer
kunna få en ökad lönsamhet i sin verksamhet. Eller som TimeApp säger; Makes
money of time …
Ordspråket säger, att tid är pengar och
inget kan väl vara mer sant än det. Resor,
utlägg, kostnader och intäkter handlar alla
om pengar.

Jens Kullander
VD, Kullander i Sverige AB

Fördel för bägge parter
Det kompakta affärssystemet TimeApp
baserades initialt på en enkel och effektiv tid- och projektrapportering, men har
under åren utvecklats rejält med många
värdefulla och smarta funktioner. En utveckling som ständigt pågår, inte minst
genom nära och täta kontakter med systemets användare.
– Vi har alltid arbetat efter KISS-principen; dvs Keep It Simple, Stupid, berättar
Martin Eriksson, VD på P&K TimeApp AB,
som äger och marknadsför systemet.
– Det har gjort att TimeApp i sig och
köpprocessen är synnerligen smidiga för
användarna.
Nu säljer Kullander i Sverige AB sedan en tid TimeApp och även de olika

Martin Eriksson
VD, P&K TimeApp AB

branschversionerna. Kullander, som har
sin bas i Malmö, är en av landets främsta
Apple Premium Resellers med välrenommerat rykte och kända för en enastående
service.
– På TimeApp är vi otroligt tacksamma för alliansen med Kullanders och
ser att det samarbetet kommer att bli till
stor fördel för bägge parter, säger Martin
Eriksson.
– Det här är också ett viktigt steg i vår
egen TimeApp-historia.
P&K TimeApp AB är ett Katrineholmsföretag med 8 medarbetare och en omsättning strax under 5 miljoner kronor.
Företaget är verksamt inom IT-utveckling
och har även en förlagsverksamhet.

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

på branschversion. TimeApp Personalliggare kostar bara 45 kr per användare/
månad.
Läs mer: www.timeapp.se/kullander
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står för kompetens,
erfarenheter och visioner
Man får lätt ett speciellt intryck av
Kullanders butik på Fridhemstorget 1
i Malmö, när man för första gången
kommer dit. Med nära sju meter till
tak är det landets rymligaste Apple
Premium Reseller. För dig som inte
är bekant med Malmös historia kan
vi berätta att lokalen en gång rymde
biograf Fontänen, som invigdes i september 1957 med bl a Sickan Carlsson
bland de inbjudna gästerna. Hon som
under mitten av förra seklet spelat in
60-talet filmer som Landsstormens
lilla argbigga och Klart till drabbning.
– Kullander i Sverige AB är en Apple Premium Reseller och Apple Premium Service
Provider, som dessutom erbjuder några av
branschens kunnigaste IT-konsulter, säger
Jens Kullander, VD.
– Det innebär att vi idag har den högsta kunskapsnivån man kan erhålla och
certifiera sig till kring alla Apples produkter
och tjänster.
Vägen hit har varit lång och i över 30
år har Apple varit en del av företagets

vardag. Idag finns man alltså i Malmö och
täcker därifrån främst den nedre halvan av
Sverige, där merparten av uppdragen och
kunderna finns.
– Vi har en auktoriserad Appleverkstad,
som 2016 fick utmärkelsen Premium Service Provider för sitt sällsynt goda arbete,
berättar Marcus Tennevall, som är en av
säljarna på Kullanders.
– Vi erbjuder ett flertal tjänster i egen
regi, där kunderna kan erhålla bl a remote
backup och Office/mail i molnet.
– Vi utför analyser, vi driftar, installerar,
konfigurerar och dokumenterar Mac/iOS
i fristående nätverk eller blandade miljöer.
– Man kan besöka oss i vår välsorterade
butik/showroom och dit söker sig både
företag, skola, kommun men också privatperson.
I Kullanders butik möter man professionella, välutbildade medarbetare, som gör
sitt yttersta för att hitta bra helhetslösningar åt sina kunder. Som Apple Premium
Reseller är man självklart expert på Apples
produkter, men butikspersonalen har en
bred erfarenhetsgrund från många olika

IT-relaterade områden. IT-Infrastrukturen
(dvs grunden för allt, nätverk, switchar,
brandvägg etc) är väldigt viktig för den totala
upplevelsen, i en iPhone, iPad eller dator.
– Vi jobbar aktivt med marknadsledande
tillverkare, som t ex Cisco, Meraki, Microsoft m fl för att hålla oss à jour med det
senaste inom produktutvecklingen, säger
Jens Kullander.
– Det tar inte slut med produkterna, utan
du kan få hjälp med finansiering eller hyra
direkt i butiken. Personalen kan dessutom
ge dig vägledning kring vår hosting, molnbackup och mycket annat.
Det allra senaste är att Kullanders nu
marknadsför och säljer ett kompakt och
mångfunktionellt affärssystem; TimeApp,
som – utöver premiumversionen – finns i
ett antal branschanpassade versioner.
Det är ett svenskt system, som funnits på
marknaden sedan 2010. TimeApp har inga
bindningstider, inte heller några tilläggseller startavgifter; bara ett pris per användare/månad som varierar från 45 till 95 kr.
Bättre än så kan det knappast bli.

Vinner både tid och pengar
TimeApp innehåller inte bara en tidoch projektrapportering, 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 rapportering 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.

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.
Det går också bra att integrera mot Fortnox Fakturering. På så vis kan man samla
allt fakturaunderlag i TimeApp och sedan
fakturera i Fortnox.

Ökad transparens
Genom integrationen mot Fortnox Lön,
så kan varje medarbetare själv rapportera
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TimeApp Affärssystem

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