Makes money of time

pang i bygget
Byggsektorn tillhör några av de allra största aktörerna på
den svenska arbetsmarknaden ...
inget för tryckfelsnisse
Tidningsredaktioner, mediebyråer, reklambolag, arkitekter
och andra typer av konsulter och företag ...

med lagen på sin sida
En av de företagskategorier som verkligen tagit systemet
till sitt hjärta är advokatbyråer och jurister. Det handlar
både om stora och små byråer ...

liten blir stor
Det var en kylig decemberdag år 2010, som det första
företaget registrerade sig som kund i det då nyligen lanserade tid- och projektredovisningssystemet ...

Bra, bättre, bäst ...
Det började som ett enkelt och smart tidoch projektredovisningssystem och utvecklades till ett mångsidigt och kompakt
affärssystem; från bra till bättre och nu tar
vi klivet för att bli bäst.
Nu anpassar vi TimeApp för ett antal
branscher, där vi har åtskilliga kunder, som
vi vill ska ha ett skräddarsytt system för
att hålla ordning och reda på sina medarbetares tid, resor, kostnader och utlägg.
Vi har tagit fram de funktioner som är viktigast för de här kunderna och tagit bort
de som de inte kommer att ha nytta av.
Det ska gå enkelt, effektivt och elegant

att arbeta med TimeApp. Det är vår ständiga kontakt med kunderna, som skapat
den häftiga utveckling av systemet. Det
har också gett till resultat att det ständigt
är allt fler företag, som inser nyttan med
TimeApp och fördelen av att vi inte har
några bindningstider och inte några start-,
tilläggs- eller extraavgifter; bara ett pris per
användare och månad.
Det enkla och smidiga är bra, bättre och
bäst ...
Lars Knapasjö
VD, P&K TimeApp AB

Nyckeln till framgång
Vi lägger stor vikt vid kundvård inom
vår organisation. Vi vet, att en nöjd
kund är en bra kund och en bra kund
är dessutom en förträfflig ambassadör för varumärket; TimeApp. Det är
till och med så, att minst varannan ny
kund som hittar till TimeApp, gör det
tack vare ett tips från någon av våra
befintliga kunder. Det här riktigt värmer i hjärtat. Det är ett bevis på att våra
kunder uppskattar vår produkt och
oss som leverantörer, men det bevisar
också att kundvård spelar en minst
sagt viktig roll i våra framgångar.
När vi nu lanserar branschversionerna
av TimeApp, så kommer vi att fokusera
än mer målinriktat på att serva och tillfredsställa våra kunder. Nu kan vi mer
systematiserat kommunicera med våra

kunder inom olika, men snarlika branscher, vilket innebär att vi också kan
assistera dem ännu effektivare och bättre än tidigare. Det har varit en utmaning;
en hantverkare är inte intresserad av nya
funktioner eller tillvägagångssätt som bara
är lämpliga för advokatverksamhet, och
vice versa.
Nu vet vi bättre vem vi pratar med och
kan därför anpassa budskapet och informationen därefter. Hela syftet med branschversionerna, är att skapa en starkare samhörighet mellan användaren och
produkten. Det ska vara enkelt och effektivt att använda TimeApp - en sanning
som ska gälla för alla användare, oavsett
branschtillhörighet, datorvana eller arbetstitel.
Det är inte ovanligt med system där
man lagt all fokus på att skapa ett perfekt

system för ekonomi- och ledningsgrupper, men där slutanvändaren; den som
faktiskt arbetar mest i systemet, upplever
det som krångligt och svårhanterligt. Vår
ambition är att TimeApp ska vara enkelt
och effektivt för hela organisationen med
huvudfokus på de, som spenderar mest
tid i systemet.
Vi har ständigt personlig kontakt med
alla våra kunder, även demokunder, för
att stämma av hur man tycker att TimeApp fungerar och för att höra om det finns
något som man känner att vi kan förbättra eller vidareutveckla. Allt för att addera
ännu mer nytta i produkten. Är du inte
redan en av dem - skapa ett demokonto
idag så hörs vi av inom kort.
Ludwig Claesson
Säljansvarig, ludwig@timeapp.se

Varför inte ta en tur ...
På TimeApps hemsida är det fullt 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 möj-
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lighet till att boka webbdemo; kostnadsfritt
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Liten blir stor
Det var en kylig decemberdag år 2010,
som det första företaget registrerade
sig som kund i det då nyligen lanserade
tid- och projektredovisningssystemet
TimeApp. Kunden var Specialtjänst
i Järfälla AB, ett entreprenadföretag
med Hasse Lennerman som VD. Det
här var starten på en resa som började med ett litet, enkelt och effektivt
webbaserat system och som fortsatte
till ett mångsidigt kompakt affärssystem, som nu introducerar fem olika
branschanpassade versioner.
– Systemet innehåller allt man behöver
för att få en bra kontroll och överblick
på företagets eller organisationens tider,

kostnader, utlägg och resor, säger Martin
Eriksson, vVD på P&K TimeApp AB, som
skapat systemet och utvecklat det i en
nära relation med åtskilliga kunder.
– Exempelvis har vi körjournal och stämpelklocka med QR- och GPS-funktion, arbetsorder, artikeldatabas, rapporter, statistik och fakturering samt integration till olika
andra administrativa system.
– Unikt är också att systemet har ett eget
företagsinternt socialt forum i realtid som
heter TimeBook och som på ett smart sätt
underlättar den interna kommunikationen
inom företaget.
något för alla
Från en version till nuvarande sex, med ur-

sprungsprodukten TimeApp Affärssystem
och alla dess funktioner som fortfarande
finns kvar. De branschanpassade versionerna gäller bygg- och entreprenadföretag, el- och VVS-firmor, advokatbyråer,
personalliggare samt konsulter och mediebranschen.
P&K TimeApp har idag ca 500 kundföretag med över 7 000 användare och
finns både på svenska och engelska.
Systemet används främst i Sverige, men
kunder finns i både USA och länder ute i
Europa som t ex Spanien.
Läs mer
timeapp.se/timeapp

Integration med fakturerings- och lönesystem
Under en längre tid har det funnits en
integration i TimeApp mot Fortnox
Fakturering, som är ett av de mest
använda och pålitliga faktureringssystemen. Det har inneburit att de som
använder TimeApp för sin tid- och
projektredovisning och Fortnox till sin
fakturering och bokföring, har sparat
många dyrbara timmar.
– Med endast ett knapptryck kan du
föra över redovisade tider, resor, kostnader

och utlägg mm till Fortnox, där en faktura
skapas, förklarar Daniel Lindén som är
systemarkitekt på P&K TimeApp AB.
Allt fakturaunderlag som exporteras till
Fortnox, markeras automatiskt som fakturerat i TimeApp. På så sätt har man alltid
full kontroll på vad som blivit fakturerat eller
inte.
Även för lönerna
Inom kort kommer liknande integrationer
att lanseras med andra ekonomisystem

som bl a Visma eEkonomi och Hogia.
Något som varit efterfrågat av kunderna.
I anslutning till lanseringen av olika
branschversioner av TimeApp presenterades också möjligheten att exportera
löneunderlag direkt från TimeApp till en
rad olika löneprogram från bl a Fortnox,
Visma, Cronan, Kontek och Flex.
– Det här har varit en starkt efterfrågad
och efterlängtad möjlighet, som gör det
ännu lättare och bättre att vara TimeAppkund, avslutar Daniel Lindén.
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Advokat

Med lagen
på sin sida
Sedan den ursprungliga lanseringen
i slutet av år 2010 har TimeApp utvecklats till ett kompakt och populärt
affärssystem för företag i vitt skilda
branscher. En av de företagskategorier som verkligen tagit systemet
till sitt hjärta är advokatbyråer och jurister. Det handlar både om stora och
små byråer och eftersom systemet
finns både på svenska och engelska,
har TimeApp användare bland jurister både i USA och europeiska länder
som Spanien.
– Systemet har utvecklats i ett nära
samarbete med våra advokatkunder och
funktionerna har blivit så många och effektiva, att vi nu lanserar ett par branschanpassade versioner, förklarar Lars Knapasjö, VD på P&K TimeApp AB.
– En sådan version är TimeApp Advokat
som innehåller bl a tidredovisning, register, körjournal med GPS, fakturering även
med kostnadsräkning och integrationer till
andra system samt ett eget företagsinternt

socialt forum i realtid; TimeBook.
– Advokatversionen har också försetts
med exempelvis ökad uppgiftssökning för
att undvika jävstiuationer. Vi tror, att det här
kommer att bli ett värdefullt administrativt
verktyg på många av landets alla advokatbyråer, förklarar Lars Knapasjö.
Advokatens bästa vän
Att vara jurist eller advokat till professionen
handlar om att ha många bollar i luften,
många punkter på agendan att hålla reda
på. Därför är det viktigt att hålla ordning
på både handlingar och dokument, lagar
och paragrafer och sist, men inte minst;
ha kontroll på sina tider, kostnader och
utlägg.
– Det är främst enkelheten och effektiviteten som gjort att ett hundratal advokatbyråer valt just oss.
– En siffra som hela tiden ökar och nu
kommer vi att kunna möta en ökande
efterfrågan på ett alldeles ypperligt sätt,
avslutar Lars Knapasjö.
Bland de övriga branschversioner som

Gemensamt för många advokater
Justitia var rättvisans gudinna
i den romerska mytologin och i vår tid
är hon en stark symbol för hela rättsväsendet. Justitia avbildas oftast med
en balansvåg i ena handen och ett svärd
i den andra. I modern tid har hon också försetts med en ögonbindel, som symboliserar
allas likhet inför lagen. Balansvågen står
för rättvisa, och svärdet är en symbol för
makt.
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Gemensamt för många advokatbyråer
är inte bara den här symbolen, utan också
det faktum att många och allt fler jurister
och advokatbyråer använder det kompakta affärssystemet TimeApp, för att bl a ha
full kontroll på sina tider, kostnader, resor
och utlägg.
På adressen www.timeapp.se/advokat
kan man läsa mer om TimeApp Advokat,
och även skapa ett demokonto.

nu presenterats, finns också versioner för
exempelvis el- och VVS-företag, byggoch entreprenadfirmor, konsulter, medier
och en egen version för personalliggare,
som krävs inom bl a byggbranschen, restauranger, frisörer och tvätterier.

Läs mer
timeapp.se/advokat

Ingår i TimeApp Advokat
 Tidredovisning
 Körjournal
 Fakturering
 Kostnadsräkning
 Klient-/Ärenderegister
 Jävskontroll
 Rapporter
 Stämpelklocka
 Integrationer
 Löneexport

Konsult/Media

Inget för
tryckfelsnisse
Tidningsredaktioner,
mediebyråer,
reklambolag, arkitekter och andra
typer av konsulter och företag med
behov av stenhård kontroll på tider,
kostnader, utlägg och resor; egna
eller utdebiterbara, kan snart se fram
mot ljusare tider.
Katrineholmsföretaget P&K TimeApp AB
har utvecklat ett kompakt affärssystem,
som såg dagens ljus i slutet av 2010; då
som ett enkelt och effektivt tid- och projektredovisningssystem. Nu har det tillkommit
betydligt fler och mångsidiga funktioner,
som gjort att TimeApp blivit ett värdefullt
administrativt verktyg inom många företag
och organisationer; till och med ett flertal
kommuner med Malmö i spetsen.
Nu lanserar företaget ett antal branschanpassade versioner varav ett vänder
sig direkt till konsult- och medieföretag.
– Det är det nära och givande samarbetet med våra kunder, som gjort att vi har

kunnat skapa ett så effektivt och användarvänligt system, menar Ludwig Claesson, säljansvarig på P&K TimeApp AB.
– De branschanpassade versionerna innehåller just de funktioner som efterfrågas
i respektive bransch. Allt annat, som inte
behövs, är bortskalat.
För konsult- och mediebranschen betyder det att man förpackat TimeApp med
fokus på enkel och smidig tid- och projektredovisning. Alla verktyg, som behövs
för att man enkelt och effektivt ska kunna
hålla koll på sina projekttimmar, finns inkluderat. Precis som alla andra versioner av
TimeApp, så kan man använda sig av datorn eller en smartphone/surfplatta, för att
hantera systemet.
Alla upparbetade timmar kan sedan faktureras direkt från TimeApp, eller exporteras vidare till andra ekonomisystem. Man
kan enkelt ställa rapporter som visar hur
tiden spenderats och sätta upp budgetmål antingen i kronor eller timmar på varje

enskilt projekt. Bland systemfunktionerna
finns bl a tidredovisning, statistik, fakturering, stämpelklocka och körjournal med
GPS-funktion samt ett eget företagsinternt
socialt forum i realtid;TimeBook.

Läs mer
timeapp.se/konsult-media

Ingår i TimeApp Konsult/Media
 Tidredovisning
 Körjournal
 Fakturering
 Kund-/Projektregister
 Sökfunktioner
 Rapporter
 Stämpelklocka
 Integrationer
 Löneexport

Verktyg för den interna kommunikationen
TimeBook är företagets alldeles
egna sociala nätverk. Det är åtkomligt för
alla TimeApp-användare inom företaget
eller organisationen och låter alla kommunicera med varandra på ett enkelt, effektivt
och kreativt sätt. Genom TimeBook kan
man dela med sig av meddelanden, länkar, bilder, ritningar och dokument.
Varför inte ladda upp en skiss och låta
andra kommentera kring den, eller meddela att man måste hämta sjukt barn på

förskolan eller varför inte bara önska alla
en trevlig helg. Endast fantasin sätter gränser.
Direktmeddelanden
Medan TimeBook är perfekt för en öppen
och transparent dialog inom företaget, så
finns det såklart tillfällen där ett mer direkt
och diskret kommunikationsmedel är att
föredra. Vid sådana tillfällen finns internmail i TimeApp som låter dig skicka in-

terna meddelanden till en eller flera andra
TimeApp-användare inom företaget.
Följ vad kollegorna gör
Känn pulsen i ditt företag med hjälp av
aktivitetsloggen i TimeBook. Varje åtgärd
en användare gör, t ex redovisar tid eller
skapar ett nytt projekt, kan loggas och
visas i TimeBook som en slags löpsedel.
Det är ett bra sätt att kontinuerligt följa vad
andra inom företaget jobbar med.
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Bygg/Entreprenad
El/VVS
Personalliggare

Pang i bygget
Byggsektorn tillhör några av de allra
största aktörerna på den svenska arbetsmarknaden. Det är också en sektor med många specifika behov och
administrativa pålagor. Exempelvis
måste i princip alla byggarbetsplatser
sedan förra årsskiftet ha elektronisk
personalliggare; allt för att förhindra
svartjobb och osund konkurrens och
istället främja seriöst företagande.
Det finns många olika administrativa system som används av byggbranschen;
många är väldigt specialinriktade, andra
mer generella. Till den senare kategorin
affärssystem hör TimeApp, som lanserades för ett par år sedan. 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
genom åren utvecklat och förfinat systemet
med en rad olika funktioner från tidredovisning, projektbudget och fakturering till
artikeldatabas, körjournal och arbetsorder,
berättar Daniel Lindén, systemarkitekt på
P&K TimeApp AB.
– Självklart finns det också personalliggare, som lever upp till Skatteverkets krav
och är ackrediterad av ID06.
Lägg till det att systemet också har
ett eget socialt forum i realtid, som heter
TimeBook och som underlättar och effektiviserar den interna kommunikationen
inom företaget.
Mängder av funktioner
Nu lanserar P&K TimeApp AB ett antal
branschanpassade versioner av sitt affärssystem. Av dessa är tre speciellt inriktade
mot byggsektorn; TimeApp Bygg/Entreprenad, TimeApp El/VVS och TimeApp
Personalliggare. Branschversionerna för
bygg och el/VVS innehåller det mesta som
TimeApp Affärssystem har att erbjuda. Det
går t ex bra att löpande rapportera tider,
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resor, material och utlägg på projekt och
använda arbetsorder till de lite mindre jobben. Oavsett om det rör sig om projektarbete eller arbetsorder så kan allt som
rapporterats snabbt och enkelt förvandlas
till en faktura eller plockas fram som en
utförlig rapport.
Sammantaget innehåller våra branschversioner för bygg och el/vvs det mesta ett
företag kan tänka sig och i takt med tiden
kommer nya funktioner att dyka upp, precis som det alltid gjort i TimeApp.
– Kom ihåg att det är tillsammans med
våra kunder som vi kan fortsätta att utveckla systemet i rätt riktning.

Läs mer
timeapp.se/bygg-entreprenad
timeapp.se/personalliggare

Ingår i TimeApp Bygg/Entrepread








Tidredovisning
Körjournal
Arbetsorder
Fakturering
Kund-/Projektregister
Rapporter
Personalliggare/ID06

 Stämpelklocka

 Artikeldatabas
 Integrationer
 Löneexport

Ingår i TimeApp Personalliggare
 Kund-/Projektregister
 Rapporter

 Personalliggare/ID06
 Stämpelklocka

Ingår i TimeApp El/VVS








Tidredovisning
Körjournal
Arbetsorder
Fakturering
Kund-/Projektregister
Rapporter
Personalliggare/ID06

 Stämpelklocka

 Artikeldatabas
 Rabatterat pris via Installatörsföretagen

 Rabatt på EIO Prisfil
 Integrationer
 Löneexport

El/VVS

Ramavtal med Installatörsföretagen
VVS- och elteknik möts allt oftare i olika
energieffektiva och hållbara installationer. Installatörsföretagens arbete är
att göra det enklare för sina medlemsföretag att följa den utvecklingen. Därför har Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen förenat sina krafter och gått samman;
Installatörsföretagen.
Tack vare ett samarbete med Installatörsföretagen, kan medlemmar få tillgång till
det kompakta affärssystemet TimeApp
för ett synnerligen attraktivt pris. TimeApp
är ju ett av marknadens mest lättanvända
och flexibla system i sitt slag.
Nu finns också systemet i en version,

Kundreportage:

Det här är tre nyckelord i den vision
och ambition, som Aurum Fastighetsutveckling AB har som sin ledstjärna.
Med sin erfarenhet och kompetens
vill företaget hjälpa sina kunder till att
skapa en perfekt balans mellan Tid,
Teknik och Ekonomi.
För det är på så sätt, som man också kan
skapa trygghet i beslut och effektivitet i
projekt och processer åt sina kunder.
– Vår affärsidé är att bistå fastighetsägare med helhetslösningar och tjänster
inom fastighetsutveckling, projektutveckling, förvaltning, transaktioner, byggledning
och hyresgästrådgivning, förklarar Esbjörn
Larsson, en av två delägare i företaget.
En guldkantad historia
Aurum grundades år 2010 av Esbjörn
Larsson, som har lång erfarenhet från
bygg- och fastighetsbranschen som bl a
regionchef och VD på större bygg- och
fastighetsbolag. Det finns ett syfte och en
mening med företagsnamnet; Aurum, eftersom det är det latinska namnet för guld.
Guldets speciella egenskaper och sällsynthet har gjort det eftertraktat och högt
värderat. Ungefär på samma sätt som
Aurum Fastighetsutveckling vill se deras kunders fastighetsinnehav och dess

som är speciellt anpassad till företag inom
El/VVS. Denna version är utrustad med en
stor mängd funktioner som bl a tid- och
projektredovisning, arbetsorder, körjournal och stämpelklocka/personalliggare
(båda med GPS-funktioner), fakturering
med stöd för ROT-avdrag och omvänd
byggmoms samt tillgång till egen artikeldatabas med möjlighet till import av EIOs
prisfil.
Eftersom TimeApp El/VVS är helt och
hållet webbaserat behöver man inte investera i dyr teknisk utrustning och man kommer alltid åt systemet oavsett vilken dator,
smartphone eller surfplatta man använder.
Det är bara företag, som använder
TimeApp El/VVS och som är anslutna till

Installatörsföretagen, som kan få del av
den förmånliga rabatten och även köpa
deras Prisfil med en attraktiv prisrabatt.
Läs mer
timeapp.se/el-vvs

Tid, Teknik och Ekonomi
potentiella möjligheter; att utvecklas och
förädlas till ett högre och bestående värde.
Allt börjar med en idé
Staden växer, omgivningen förändras,
förutsättningarna blir annorlunda. Det är
här Aurum kan hjälpa till med att utveckla
en tanke och idé till faktisk handlingsplan.
Det kan ske genom att ändra inriktningen på användningsområdet av fastigheten och lokalerna. Eller en om- eller
tillbyggnad; kanske riva hela eller delar av
beståndet, för att skapa något nytt.
Tid är pengar
Som alltid är tiden en bristvara och guld
värd, skulle man kunna säga i det här fallet. Aurum har varit TimeApp-kund sedan
januari 2013 och idag är hela personalen
på totalt sju personer, flitiga användare av
TimeApp.
– Vi använder TimeApp framför allt för
tidrapportering och fakturering, säger Esbjörn Larsson.
– Det är enkelt, lättillgängligt, smidigt
och har en suverän support. Ju mer vi använder TimeApp, desto fler förfiningar kan
vi komma på och även om det är småsaker, så hoppas jag att vi kommer att få se
dem i en kommande uppdatering.
När vi lämnar Skyttevägen 2C i cen-

trala Linköping, känns uppskattningen
och berömmet från Aurums representanter som om vi vunnit förstapriset och tagit
hem en guldmedalj i konsten att nå balans
mellan Tid, Teknik och Ekonomi.

Esbjörn Larsson
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TimeApp Affärssystem

TimeApp - för allt och alla
Från ett system till nuvarande sex, men ursprungsprodukten TimeApp
Affärssystem med alla funktionaliteter finns kvar. De branschanpassade versionerna gäller bygg- och entreprenadföretag, el- och VVSfirmor, advokatbyråer, företag i behov av personalliggare samt konsulter
och mediebranschen.
P&K TimeApp har idag ca 500 kundföretag med över 7 000 användare
och finns både på svenska och engelska. Systemet används främst
i Sverige, men kunder finns i både USA och länder i Europa som t ex
Spanien.

Läs mer och beställ på timeapp.se		

Makes money of time
info@timeapp.se			

0150-506 15

