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Hei,
Tässä tiedotteessamme kerromme mielestämme vähälle huomiolle jääneestä työaikakirjanpidosta. Kattavalla
ja selkeällä työaikakirjanpidolla voidaan tehostaa ja parantaa yrityksien kannattavuutta. Myös lainsäädöllinen
näkökanta täytyisi ottaa huomioon.

Onko yrityksesi työaikakirjanpito kunnossa ?
Yrityksiltä vaaditaan monenlaisia lakisääteisiä toimenpiteitä erilaisten tietojen ylläpitämiseen ja
arkistoimiseen. Yksi tärkeä tieto on pitää työntekijöiden työajoista kirjaa. Työnantajan on myös säilytettävä
työaikakirjanpitoaineistoa vähintään laissa ilmoitetun ajan.
Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi tarkalla työaikakirjanpidolla yritys voi myös säästää kustannuksia ja tehostaa laskuttamista. Myös työyhteisön tasapuolinen kohtelu työaikojen kirjauksille luo perustan hyvälle
työhengelle.
Bookmasterilla työaikaseurantaan leimausliittymä
BookMasterilla on jo pitkään ollut tarjota yrityksille työajanseuranta pilvipalveluna. Järjestelmän on suunnitellut ohjelmistokehitykseen keskittynyt Sebitti Oy, joka on myös Bookmaster Oy:n emoyhtiö.
Järjestelmää käyttää tuhansia henkilöitä ympäri maailmaa. Järjestelmästä saadaan tarkat raportit laskutukseen, seurantaan ja palkanlaskentaan. Nyt työaikaseurantaan on kehitetty leimausliittymä helpottamaan työaikojen kirjaamista.
Leimausliittymänä voi käyttää älypuhelinta tai tablettia. Yhtä
tablettia voidaan käyttää koko henkilökunnan leimauslaitteena
asentamalla se työpaikan kulkuovelle. Työntekijä kirjaa omalla koodilla itsensä töihin, lounastauolle ja päättää työpäivän.
Yksinkertaisuudessaan työntekijältä ei vaadita muita toimia
työaikaseurantaan.
Älypuhelinta voidaan käyttää liikkuvan työntekijän leimauslaitteena esimerkiksi eri työkohteiden tuntikirjaukseen.
Jos tarvitaan tarkempaa seurantaa työpäivän kohdentamisesta eri työtehtäville niin senkin voi hoitaa leimausliittymän
avulla. Kun tarvitaan vielä tarkempia selvityksiä tai korjauksia
kirjauksiin, niin nämä voidaan hoitaa internet -selaimella
suoraan pilvipalveluun.

Edut Bookmaster työajanseurantajärjestelmästä
-

Oikeat tunnit tehdystä työstä
Etätyömahdollisuus tuntien kirjauksissa
Laskutukseen todelliset tunnit järjestelmästä
Palkanlaskentaan oikeat tiedot
Täyttää työajanseurannan lakivelvoitteet
Vaivaton käyttöönotto
Helppo käyttää

Hinnoittelu esimerkki 1:
Työntekijöitä 3 henkilöä, hinta yhteensä 26 € / kk.
Hinnoittelu esimerkki 2:
Työntekijöitä 10 henkilöä, hinta yhteensä 40 € / kk.
Avausmaksu 0 € vuoden 2016 loppuun asti.
Normaalisti avausmaksu 150 € -300 € yrityksen henkilöiden
määrästä riippuen. Ylläolevat hinnat alv 0 %.
Bookmaster työajanseuranta järjestelmä mahdollistaa
monia tapoja päästä tarpeiden mukaiseen ratkaisuun.
Kartoitetaan juuri teille sopiva järjestelmä käyttöönne.
Jos sinulla heräsi ajatus parantaa yrityksesi työaikakirjanpitoa, niin ole yhteydessä puhelimitse
045 657 6512 tai myynti@bookmaster.fi.

www.bookmaster.fi

