Makes money of time

vi ska vara
ditt bästa val
De senaste tolv månaderna har varit en fantastisk
period för TimeApp ...
optimal kontroll
för företagen
Bättre Affärer är ett erbjudande där banken har
samlat sina bästa ...
ett kompakt affärssystem
TimeApp är mer än ett tid- och projektredovisningssystem. Med dess utbyggda funktionalitet är det snarare
ett kompakt affärssystem ...

kunderna är ändå viktiga
Mångmiljardären och superentreprenören Richard Branson, som skapade flygbolaget Virgin, har sagt att i hans
imperium är inte kunden viktigast ...

Vi ska vara ditt bästa val
De senaste tolv månaderna har varit en
fantastisk period för TimeApp. Vi har kraftigt ökat vår försäljning och antalet kundföretag har kontinuerligt stigit. Det glädjer
vi oss verkligen åt, men vi slår oss inte till
ro. Det är många kollegor och konkurrenter, som erbjuder liknande tjänster som
TimeApp; alltifrån enklare tidredovisningar
till mer omfattande affärssystem.
Därför måste vi hela tiden ligga i framkant av utvecklingen genom att ta fram

nya funktioner, kvalitetssäkra systemet
och lyssna intensivt på våra kunder. Vi
har presenterat våra personalliggare varav
en är ID06-ackrediterad. Vi utökar antalet
integrationer mot andra system, utöver
Fortnox, inom bokföring och inom kort lanserar vi en integration för schemaläggning/
löneadministration.
Det ska vara säkert och tryggt att välja
TimeApp och kunden ska veta att vårt
system underlättar för företaget att öka sin

lönsamhet och effektivitet. Vi ska helt enkelt vara ditt bästa val.
Lars Knapasjö
VD
P&K TimeApp AB

Optimal kontroll för företagen
Inom ramen för sitt företagserbjudande Bättre Affärer har Sörmlands
Sparbank ett samarbete med TimeApp, för att underlätta affärerna för
små och medelstora företagskunder.
Bättre Affärer är ett erbjudande där banken har samlat sina bästa och mest användbara tjänster för såväl nystartade som
etablerade företagare.
– Vi ser det som en självklarhet att kunna erbjuda lösningar, som hjälper företagen att frigöra tid och energi, som behövs
för att driva verksamheten framåt, säger
Håkan Bennetoft, regionchef på Sörmlands Sparbank.
Alltfler har tillgång till smartphones och
har därmed företaget på fickan. Bankens
tjänst; Mobilbanken Företag upptäcks av

alltfler som därmed kan sköta företagets
ekonomi, när de vill och var de vill. Man
kan hålla koll på likviditeten, betala och
överföra och handla med både aktier och
fonder.
En sund och hållbar ekonomi kan vara
ett bra sätt att tänka efter före, att vara förberedd och ha möjlighet att agera på eget
initiativ. Istället för att tvingas agera defensivt för att man är tvingad.
– TimeApp är ett utmärkt sätt att enkelt
och effektivt få en optimal kontroll på sina
tider, kostnader, utlägg och resor, säger
Håkan Bennetoft.
Genom att alla i företaget kan sköta sina
olika redovisningar både från datorn och
från sina smartphones, blir TimeApp ett
smidigt verktyg, som det också är roligt att
få arbeta med.

		

Håkan Bennetoft

Sörmlands Sparbank med huvudkontor
i Katrineholm är verksam i fem kommuner;
Katrineholm, Vingåker, Flen, Oxelösund
och Nyköping. Genom ett samarbetsavtal
tillhör man vad som kallas Swedbanksfären

Varför inte ta en tur ...
TimeApps hemsida är fullmatad med
värdefull information och färska nyheter.
Här kan du läsa vad våra kunder tycker om
oss. Du kan chatta med oss eller titta på instruktionsfilmer. Här finns också funktionsbeskrivningar och nu senast en möjlighet
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till att boka webbdemo, kostnadsfritt och
effektivt. Så varför inte ta en tur och hör
gärna av dig genom chatten eller ett mail
och berätta hur du upplevde rundturen.
Besök; www.timeapp.se
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Ett kompakt affärssystem
Nu är TimeApp mer än ett tid- och projektredovisningssystem. Med dess utbyggda
funktionalitet är det snarare ett kompakt
affärssystem, som kan användas i många
olika sammanhang och för många olika
ändamål. Man kan få full kontroll på tider,
kostnader och utlägg; allt för att maximera

kostnadseffektiviteten och öka företagets
produktivitet (se illustration på baksidan).
En unik detalj i TimeApp är att allt ingår
från början. Vi tar inte heller ut några extra
startavgifter och vi har inga bindningstider.
Lägg till det att teamet bakom TimeApp
hela tiden måste prestera på topp och

leverera marknadsledande kvalitet, för att
kunderna ska kunna vara optimalt nöjda
och tillfredsställda med detta kompakta
affärssystem. Hittills har vi lyckats bra
med det och på den vägen kommer vi att
fortsätta.

Kunderna är ändå viktiga

Makes money of time

Mångmiljardären och superentreprenören Richard Branson, som skapade flygbolaget Virgin, har sagt att
i hans imperium är inte kunden viktigast, utan det är personalen. Bryr
man sig om personalen, så kommer
personalen att bry sig om kunden.
Den principen gäller även på P&K TimeApp AB, men detta till trots vill vi också
hävda att kunderna ändå är viktiga, väldigt
viktiga.
Från kommun till bygg
Tillströmningen av kunder har ökat drastiskt under senaste tiden. En stor och
välkänd kund är Beijer Byggmaterial, som
bl a använder TimeApp vid sitt lager i Arlanda utanför Stockholm. Inom samma
bransch hittar vi också Hasse Lennerman vid Specialtjänst i Järfälla, som varit
TimeApp trogen sedan starten i december
2010.
Malmö Stad använder TimeApp till sin
kultur- och fritidsförvaltning, framför allt
funktionerna tidredovisning, arbetsorder
och rapporter. Andra kundkommuner är
Habo, Kungälv och Falkenberg, för att
nämna några.
Tystnad tagning …
I Örebro finns Office IT-partner, som framför allt använder vår körjournal med GPS-

funktion. Går vi till norra Sverige hittar vi
en fastighetssamordnare inom Svenska
Kyrkan, som använder vårt system för att
ha koll på tidsåtgången på interna projekt.
En kund med publik och spännande
verksamhet är SVT, som också de vill
mäta och ha kontroll på tidsåtgången för
programproduktioner som utförs av deras
Ateljé i Stockholm.
Vi har dessutom väldigt många av
landets advokatbyråer, som TimeApp-

TimeApp integrerar med Fortnox
I TimeApp finns en integration mot
Fortnox Fakturering; något som sparar
många timmar för de som använder TimeApp för sin tid- och projektredovisning,
och Fortnox till fakturering och bokföring.
– Med endast ett knapptryck kan du
föra över redovisade tider, resor, material
mm till Fortnox, där en faktura skapas,
förklarar Daniel Lindén som är systemarkitekt på P&K TimeApp AB.
– I Fortnox kan du sedan jobba vidare

med fakturan om du t ex behöver göra ett
ROT-avdrag eller se över konteringen.
Allt fakturaunderlag som exporteras till
Fortnox, markeras automatiskt som fakturerat i TimeApp. På så vis har man alltid
full kontroll på vad som har blivit fakturerat
och inte. Utöver integrationen med Fortnox pågår arbetet för fullt med att utveckla
liknande kopplingar till andra ekonomisystem, bl a Visma eEkonomi och Hogia.

kunder. Exempelvis Advokatfirman Morssing & Nycander AB med säte i Stockholm,
som är flitiga användare av flera olika funktioner i TimeApp.
Makes money of time
Vad personalen på TimeApp gör, är att
hjälpa våra kunder att ha struktur och kontroll på tider, resor, utlägg och kostnader
– allt för att de ska kunna Make money
of time.

Bra på bygget
På många arbetsplatser, nu senast
byggen, krävs någon form av personalliggare. TimeApp har nu personalliggare och stämpelklocka som kan
passa alla - till attraktiva priser.
www.timeapp.se/personalliggare

Det här är TimeApp

Det kompakta affärssystemet
TimeApp är ett egenutvecklat och smart tid- och projektredovisningssystem, som utvecklats till ett kompakt affärssystem för företag i alla
branscher och alla storlekar.
TimeApp finns på både svenska och engelska och har användare i alla
världsdelar, på alla kontinenter.
Systemet används dagligen av såväl advokatbyråer som hantverkare,
konsulter, fastighetsbolag; det eftersom det är synnerligen flexibelt och
användarvänligt.

Läs mer och beställ på timeapp.se		

Makes money of time
info@timapp.se			

0150-506 15

