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Full koll på tiden med appen Visma Tid
Bra koll på tidrapporteringen kan vara avgörande för lönsamheten i ett
företag. Med den nya Iphone-appen Visma Tid blir det enklare än någonsin
att hålla reda på den fakturerbara tiden.
– Vi har fått många förfrågningar från våra kunder om just den här typen av
applikation. Det finns ett behov av att smidigt kunna registrera sina tider var
man än befinner sig och löpande få in bra underlag för fakturering och löner,
säger Gunilla Jaltsén, projektledare på Visma Spcs.
Helt mobil rapportering
Appen Visma Tid gör användare av det lokalt installerade tids- och
projektprogrammet med samma namn helt mobila. Appen följer de

inställningar som finns i programmet Visma Tid och synkroniseras
fortlöpande över nätet. Det gör att informationen i appen hela tiden är
uppdaterad.
Appen Visma Tid är kostnadsfri, men kräver gällande avtal på programvaran
Visma Tid, där även Visma WebbTid ingår. Appen följer de inställningar som
finns i det lokalt installerade programmet och synkroniseras fortlöpande över
nätet.
Visma Tid finns både i svensk och norsk version samt på engelska.
Funktionerna i Visma Tid för Iphone
• Tider – registrera tider på kunder, projekt och aktiviteter och få underlag
till fakturering och löner
• Snabbval – för smidig registrering på kund, projekt och aktivitet
• Översikt – ger en bra bild av veckans registreringar
• Anteckningar – för komplettering av tidsregistreringarna.
Följande bilder finns att ladda ner från vårt pressrum:
visma_tid_app_01: Startsidan på Visma Tid
visma_tid_app_02: Veckans registreringar i en tydlig sammanställning
visma_tid_app_03: Tiden registreras smidigt på respektive kund och uppdrag
visma_tid_app_04: När telefonen vrids blir översikten ännu mer detaljerad.
• Läs mer om programmet Visma Tid här http://www.vismaspcs.se/tid
och hämta appen Visma Tid gratis här http://itunes.apple.com/se/app/vismatid/id423772692?mt=8#
För mer information kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se
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Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom
programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster,
butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och upphandling. Visma förenklar och
effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och
offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1
300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2010 till 4 168 miljoner norska kronor.
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