AXDATA EMPLOYEE SERVICES
Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og
reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir
god oversikt til både medarbeidere og ledere.

Totalintegrerte løsninger
Dette er en pakke med tilleggsmoduler
til Microsoft Dynamics AX og vil være
fullverdig integrert med standard
funksjonalitet. Dermed kan du forholde
deg til en naturlig prosess videre i
løsningen.

godkjenning før de blir postert. For
medarbeidere som har repeterende

TIMEREGISTRERING
I timeregistreringen får du både
oversikt over hver enkelt medarbeider
og arbeidskraften som en helhet.
Modulen kan både brukes mot
prosjekt og frittstående hvis prosjekt
ikke benyttes.
Ukeoversikt
Modulen har en ukeoversikt for hver
enkelt medarbeider, der du enkelt kan
navigere tilbake i historikk på hva som
er ført av timer. Her fører alle
medarbeidere sine timer etterhvert
som de arbeider, og modulen kan
settes opp slik at timene sendes til

arbeid er det mulig å kopiere en
tidligere uke, med både timer og
arbeidsbeskrivelse. Hver medarbeider
er koblet opp mot en kalender som
forteller hva som er normaltid for
arbeidstakeren.
Timeregler og saldoer
Du får enkelt en oversikt over
timeforbruket til dine medarbeidere
ved at hver medarbeider er koblet opp
mot en kalender som forteller hva som
er normaltid for denne medarbeidere.
Det kan videre bygges timesaldoer
som sier noe om timeforbruk i forhold
til regler definert av din bedrift. Dette
kan eksempelvis være fleksitid, overtid,
ferie, sykdom eller annen type fravær.
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Timebudsjett
Hvis det er lagt et budsjett på

Tilgjengelighet

tidsforbruk på en oppgave vil denne

Modulen er også tilgjengelig på

synliggjøres når timene føres, slik at
medarbeidere og prosjektledere har
kontroll på hvor mange timer som
gjenstår av en oppgave før det er et
overforbruk.
Arbeidsbeskrivelse
Ønsker du en mer detaljert beskrivelse
av hva dine medarbeidere bruker tiden

SharePoint i en web klient. Løsningen
håndterer også innregistrering av tid
for medarbeidere som ikke benytter
Shop Floor Control (stemplingsur),
men har behov for å holde en oversikt
over forbrukt tid enten i prosjekter,
mot varer, produksjonsordre eller
salgsordre.

på eller hvis detaljerte beskrivelser skal
følge med en faktura til kunde kan
medarbeiderne skrive inn en
arbeidsbeskrivelse på hva som er
utført. Det er også mulig å sette opp et
krav om at arbeidsbeskrivelse skal
utfylles, der medarbeideren ikke får
sendt timene til godkjenning før
arbeidsbeskrivelsen er lagt inn.

REISEREGNING
Reiseregningsmodulen er laget for
håndtering av både utlegg og
beregning av satser, og støtter blant
annet statens reiseregulativ i Norge.
Modulen fungerer på samme måte
som timeregistreringsmodulen hvor
hver enkelt medarbeider har en
oversikt over sine reiser. Her ligger en
fullstendig oversikt over åpne
reiseregninger, reiseregninger til
godkjenning, avviste reiseregninger og
godkjente reiseregninger.
Føring

Hovedskjermbilde for registrering av tid

Dine medarbeidere kan velge å føre
reiser etter regning (kilometer og
utlegg) eller basert på statens
reiseregulativ (kilometer, utlegg, diett,
overnatting med mer). Ved bruk av
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reiser etter statens reiseregulativ vil

kredittkorttransaksjoner direkte.

alle satser beregnes automatisk basert

Axdata har ferdig integrasjon med SEB

på destinasjon, dato/tid for reisen og

Bank (Eurocard), i tillegg er det mulig å

andre valg dine medarbeidere gjør på

integrere andre korttyper om ønskelig.

reiseregningen.
Modulen beregner automatisk
diettsatser og eventuelle
måltidsfradrag ut fra valgte datoer og
klokkeslett. Videre vil losjitype (hotell
eller privat) og land/område bestemme
hvilke satser som benyttes for diett,
om det er vanlig trekkfri godtgjørelse,
pensjonatsats eller brakkesats. Du kan

Hovedskjermbilde for registrering av reise

også knytte kilometergodtgjørelse til
ulike skyssmidler (bil, el-bil, mc), riktig
sats beregnes da ut fra antall kjørte
kilometer. Ved inntasting av

FELLESTREKK

passasjerer beregnes det også

Godkjenning

passasjertillegg. Utlegg kan registreres

Modulene leveres med flere ulike

i alle valuta, eller hentes fra overførte

godkjenningstyper, og kan settes opp

kredittkorttransaksjoner. Det kan angis

slik at timene eller reisene sendes til

om medarbeideren har betalt utlegget

godkjenning før postering. For

selv, eller om firma har betalt. Dette

medarbeidere som har repeterende

sikrer at medarbeider får korrekt

handlinger er det mulig å kopiere både

utbetaling på lønn, samtidig som den

timer og reiser. Hvis en medarbeider er

totale reisekostnaden blir riktig.

fraværende kan andre registrere timer

Kvitteringer og bilag lastes opp og

eller reiser for medarbeideren. Det vil

lagres som vedlegg til reisen.

være mulig å se hvilke timer og reiser

Kredittkorttransaksjoner

som er åpne, avviste, til godkjenning
og posterte. Avviste timer og reiser kan

Dersom din bedrift har en firmaavtale

korrigeres og sendes til godkjenning

på kredittkort til medarbeidere kan

på nytt.

denne integreres med modulen slik at
medarbeiderne kan importere
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Løsningen håndterer behandlinger på
flere nivåer der forskjellige typer
medarbeidere skal godkjenne reisen.
Dette kan eksempelvis være
prosjektledere, personalansvarlige og

Dette gjøres ved å hente informasjon
fra timeregistrering og reiseregning i
Lessor Lønn, og er normalt en oppgave
som håndteres av lønnspersonale.

økonomi. Hvor mange nivåer som skal

Prosjekt

brukes og type godkjenner defineres i

Timeregistrering og Reiseregning vil

oppsettet. Videre vil det kunne skrives

fungere som forsystem til standard

meldinger og notater i forbindelse

timejournaler og utgiftsjournaler i

med godkjenningsprosessen. Dette

prosjektmodulen i Dynamics AX. Når

kan være årsak til at reisen sendes i

timer og reiser er godkjent vil de

retur, eller en viktig beskjed til neste

posteres inn i timejournal og

person i prosessen for å sikre at timene

utgiftsjournal, og standard prosjekt

eller reisene posteres riktig. Varsling

overtar videre behandling av timene i

via rollesenter eller e-post kan settes

forhold til prosjektregnskap og

opp.

fakturering.

Lessor Lønn

Modulene henter standard informasjon

Timeregistreringsmodulen og
reiseregningsmodulen fra Axdata er
integrert med Lessor Lønn slik at det er
enklere for din bedrift å utbetale lønn
basert på førte timer og utlegg den
medarbeidere har hatt i forbindelse
med reiser.

fra prosjektene, som prosjektnummer,
prosjektnavn, aktiviteter,
prosjektkategorier, kostpriser,
salgspriser og linjeegenskap.
Grensesnitt og type klienter
Pakken er tilgengelig både som
Windows klient og som Web klient i
Enterprise Portal.

For spørsmål rundt produktet, ta kontakt med salg@axdata.no eller ring +47 469 44 000

Axdata setter ressurser i system
Axdata er opptatt av effektive løsninger og har derfor kommet med en løsning for å
systematisere tidsforbruk og kostnader relatert til medarbeidere. Vi har fokusert på
at løsningene skal være enkle å bruke både for medarbeidere og ledere, slik at tid
kan brukes mest mulig effektivt til å utføre arbeidsoppgavene.
Vi forstår dine behov
Med mer enn 17 års erfaring og et sterkt fokus på faglig kompetanse har vi
medarbeidere som selv har erfaring fra de ulike industriområdene vi opererer i. Du
får derfor en aktiv sparringspartner som vil lede deg trygt gjennom
implementeringsprosessen.
Våre kjerneverdier er respekt, kompetent og engasjement. Vi vil derfor arbeide hardt
for å overhold frister, og være åpne og ærlige i våre estimater. Axdata har et tett
samarbeid med Microsoft og ble kåret til årets norske Microsoft Dynamics partner i
2011. Vi tilhører også Microsofts President’s Club som representerer de 5% beste
Microsoft partnerne globalt. Engasjement og positivitet er noen ord som beskriver
vår arbeidsstil. Vi har ambisiøse medarbeidere som brenner for jobben sin og vil dele
kunnskapen med deg og din bedrift.
Våre medarbeidere søker hele tiden nye muligheter for å gjøre din bedriftshverdag
enklere, og vi har et sterkt fokus på kompetansebygging og kompetanseoverføring
til enhver tid. Axdata er derfor også sertifisert som både ERP Gold Partner og Silver
Business Intelligence Partner hos Microsoft, der vi har en rekke sertifiserte
konsulenter og godt fornøyde kunder som stiller opp som referanser på forespørsel.
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