
EffEktiva funktionEr – bättrE lönsamhEt
Byggsektorn tillhör några av de allra största aktörerna på 
den svenska arbetsmarknaden. Det är också en sektor 
med många specifika behov och administrativa pålagor ...

viktigast är kvalitEt och hållbarhEt
I decennium efter decennium har Beijer Byggmaterial 
levererat kvalitet. I allt från rådgivning och bemötande till 
logistik och hållbarhet ...

EnklarE och smartarE
På så sätt ger TimeApp företagen en bättre  
kontroll på intäkter och kostnader ...

DEt bästa till DEn största
Byggsektorn i Sverige är 
gigantisk. Enbart på den  
offentliga marknaden ...

Makes money of time

tEma: Bygg/Entreprenad



Enklare och smartare
TimeApp, är ett kompakt affärssystem, 
som inte bara innehåller tid- och projekt-
rapportering, som gör företagen effekti-
vare och mer lönsamma. Här finns även 
körjournal och stämpelklocka med QR- 
och GPS-funktion, arbetsorder, artikelda-
tabas, rapporter, statistik och fakturering. 
Unikt är också att systemet har ett alldeles 
eget företagsinternt socialt forum i realtid; 
TimeBook, som på ett smart sätt under-
lättar den interna kommunikationen inom 
företaget.
 På så sätt 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; fak-
turaunderlagen blir mer korrekta och kom-
pletta. Inga fler timmar som rinner mellan 
fingrarna, eller materialkostnader som 
saknas, oavsett om det är internposter 
eller utdebiterbara summor.  

Ökad transparEns, 
BättrE kontroll
Genom att exportera löneunderlag från 
TimeApp till ett lönesystem, kan man min-
ska ner tiden på det manuella arbetet i 
sin administration. TimeApp har stöd för 
att exportera löneunderlag till lönepro-

gram från Visma, Fortnox, Cronan, Kontek 
och Flex. Fler exportmöjligheter till andra 
löneprogram läggs till i takt med kunder-
nas önskemål.
Det går också bra att integrera andra sys-
tem, som exempelvis Fortnox Fakturering. 
På så vis kan man samla allt fakturaunder-
lag i TimeApp och sedan fakturera i Fort-
nox.
 Tack vare rapport- och statistikfunktion-
erna i TimeApp får man en tydlig bild över 
tidigare projekt, vilket gör det enklare att 
räkna på kostnaden för nya. 

Byggsektorn i Sverige är gigantisk. Enbart 
på den offentliga marknaden omsätter 
man mer än 865 miljarder kronor och sys-
selsätter fler än 300 000 personer. Som 
avgränsad bransch kan man gott påstå, 
att det är den största.
 TimeApp, som började som ett system 
för tid- och projektrapportering, blev redan 
från start väldigt populär bland hant-
verkare, installatörer och byggföretag. 
Med tiden och i takt med att kunderna 
efterfrågade nya funktioner, har TimeApp 
vuxit till något av ett komptakt affärssys-
tem. Utöver premiumprodukten; TimeApp  
Affärssystem finns det nu också en rad 
olika branschanpassade versioner, där tre 
av dem vänder sig direkt till byggrelaterade 

företag. Den första kunden fick vi i decem-
ber 2010 och det företaget är än idag kvar 
som TimeApp-kund. Det säger en del om 
hur eftertraktat systemet är. 
 Till stor del beror det också på att vi  
sedan allra första början jobbat efter en 
egen arbetsmodell; KISS som står för 
Keep It Simple, Stupid. 
Det betyder att vi inte krånglar till saker 
och ting, utan strävar efter smarta och 
enkla lösningar, som underlättar för an-
vändarna, samtidigt som det optimerar 
nyttan med TimeApp för bättre effektivitet 
och lönsamhet. 

Det är så vi vill ha det; det allra bästa åt de 
allra största …

Det bästa till den största
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varför inte ta en tur
TimeApps nya hemsida är fullmatad med 
värdefull information och färska nyheter. 
Här kan du läsa om vad våra kunder tyck-
er om oss. Du kan chatta med oss eller 

titta på instruktionsfilmer. Här finns också 
funktionsbeskrivningar och nu senast en 
möjlighet till att boka webbdemo, kost-
nadsfritt och effektivt. Så varför inte ta en 

tur och hör gärna av dig genom chatten 
eller ett mail och berätta hur du upplevde 
rundturen. 
www.timeapp.se

Martin Eriksson
VD, P&K TimeApp AB

läs mer på www.timeapp.se

Scanna koden
och läs mer
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det är många företag inom bygg/en-
treprenad och el/vvs, som använder 
timeapp för bl a tid- och projektrap-
portering och som personalliggare. 
Ett i mängden är Beijer Byggmaterial 
aB, som är en av sveriges största riks-
täckande bygghandelskedjor. Före-
taget finns på 72 orter, från kiruna i 
norr till Malmö i söder. kunderna är 
både stora och små byggföretag samt 
privatpersoner. omsättningen ligger 
på mer än 5 miljarder kr och antalet 
anställda är 1 300.

GEdiGEn BakGrund
I decennium efter decennium har Beijer 
Byggmaterial levererat kvalitet. I allt från 
rådgivning och bemötande till logistik och 
hållbarhet. 
 – För oss betyder kvalitet att om man 
köper en byggvara ska den hålla länge. 

Inte en säsong utan ett helt liv, gärna län-
gre, säger Conny Burman som är logistik-
chef på Beijer Byggmaterial i Arlandastad. 
 – För oss betyder det att kunden ska 
kunna lita på att varan står pall för allt från 
leriga barnskor till mindre tyfoner. 
 Företagets historia sträcker sig tillbaka 
ända till 1866, då handelsföretaget Firma 
G Beijer grundades i Malmö. 

E-handEln växEr
Under 1990-talet utvecklade företaget 
sina byggvaruhus, för att öka försäljningen 
till vanliga konsumenter. Målet var och är 
att 1/3 av omsättningen ska komma från 
stora byggentreprenörer, 1/3 från mindre 
byggfirmor och hantverkare och slutligen 
1/3 från hemmasnickare, som värdesätter 
kvalitet och hållbarhet.
 I december 2012 öppnade Beijer Bygg-
material sin e-handel för företagskunder 

och vanliga konsumenter. Idag har man 
över 20 000 produkter att välja mellan och 
e-handeln fortsätter att växa.

BranschanpassadE vErsionEr
Eftersom så många företag inom byggsek-
torn använder sig av TimeApp, har man 
lanserat två branschanpassade versioner; 
TimeApp Bygg/Entreprenad och TimeApp 
El/VVS. Bland de funktioner som används 
flitigast, förutom tidrapportering, finns bl a 
arbetsorder och artikeldatabas samt kör-
journal och personalliggare.
 Som alltid när det gäller TimeApp finns 
det inga bindningstider och inte heller 
några start- eller tilläggsavgifter; bara ett 
pris per användare/månad som varierar 
från 45 kr till 95 kr. Nästan för bra för att 
vara sant …

Effektiva funktioner – 
bättre lönsamhet
Byggsektorn tillhör några av de allra 
största aktörerna på den svenska ar-
betsmarknaden. det är också en sek-
tor med många specifika behov och 
administrativa pålagor. Exempelvis 
måste i princip alla byggarbetsplatser 
ha en elektronisk personalliggare; allt 
för att förhindra svartjobb och osund 
konkurrens och istället främja seriöst 
företagande. 

allt soM krävs
Det finns många olika administrativa sys-
tem som används av byggbranschen; 
många är väldigt specialinriktade, an-
dra mer generella. Till den senare kate-
gorin av affärssystem hör TimeApp, som  

lanserades för ett par år sedan, som ett 
enkelt och effektivt system för tid- och pro-
jektrapportering.

MänGdEr av FunktionEr
Idag innehåller systemet allt som krävs för 
att ett företag ska kunna ha kontroll på alla 
sina tider, kostnader, material och resor. 
– Tillsammans med våra kunder har vi ge-
nom åren utvecklat och förfinat systemet 
med en rad olika funktioner från tidrap-
portering, projektbudget och fakturering till 
artikeldatabas, körjournal och arbetsorder, 
berättar Daniel Lindén, systemarkitekt på 
P&K TimeApp AB.
– Självklart finns det också personal- 
liggare, som fungerar som ett perfekt kom-

plement till branschens eget id-system; 
ID06. Dock har vi avstått från den tidigare 
ID06-ackrediteringen, eftersom den bara 
blev krånglig och onödig, påpekar Martin 
Eriksson, VD på P&K TimeApp AB.
 P&K TimeApp AB har också lanserat ett 
antal branschanpassade versioner av sitt 
affärssystem. Av dessa är tre speciellt in-
riktade mot byggsektorn; TimeApp Bygg/
Entreprenad, TimeApp El/VVS och även 
TimeApp Personalliggare. 
 Sammantaget innehåller de två bransch- 
versionerna för bygg/entreprenad och el/
vvs det mesta ett företag kan tänka sig och 
nya funktioner kommer att dyka upp, precis 
som det alltid gjort tidigare i TimeApp. 

viktigast är 
kvalitet och 
hållbarhet

Makes money of time



timeApp Affärssystem

läs mer och beställ på timeapp.se       info@timeapp.se            0150-506 15

timeApp affärssystem

www.timeapp.se/timeapp

95 
sEk

timeApp advokat

www.timeapp.se/advokat

85 
sEk

timeApp konsult/Media

www.timeapp.se/konsult-media

85 
sEk

timeApp Bygg/Entreprenad

www.timeapp.se/bygg-entreprenad

90 
sEk

timeApp El/vvs

www.timeapp.se/el-vvs

90 
sEk

timeApp personalliggare

www.timeapp.se/personalliggare

45 
sEk

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


