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HVORFOR WinTid JOBB/PRODUKSJON?

• Gir et helhetlig bilde av tidsforbruk og 
kostnadsfordeling internt i bedriften

• Kostnadsfordelingen gir et godt eslutningsgrunnlag 
for fremtidig planlegging

• Rapportmuligheter er til stor hjelp for å se på 
suksess og utfordringer i bedriftens arbeidsflyt

• Oversikt over de ansattes produktivitet

Med WinTid Jobb/Produksjon får bedriften 
god oversikt over de ansattes forbrukte tid 
og dermed oversikt over deres produktivitet. 
Rapporter tas ut i henhold til ønsket detaljnivå 
og gir bedriften et godt grunnlag for suksess og 
utfordringer i arbeidsflyt.

WinTid Jobb/Produksjon har et fleksibelt oppsett, og er 
tilrettelagt for integrasjon med MPS/ERP-systemer. Win-
Tid kan med dette fungere som et forsystem til disse 
systemene og dermed enkelt sammenligne planlagt tids-

WinTid 
Workforce Management  
Jobb/Produksjon

bruk med reelt timeforbruk for å få en effektiv oppfølging, etter-kalkyle og et grunnlag for fremtidig planlegging.
Samtidig kan overførte timer fra WinTid danne faktureringsgrunnlaget for  MPS/ERP-systemer. Elektronisk flyt sikrer 
korrekte resultater, effektivitet og full oversikt. Dersom bedriften ikke benytter andre systemer for produksjonsplanleg-
ging, er det mulig å opprette jobber direkte i WinTid for å oppnå kontroll over reelt tidsforbruk.
WinTid Jobb/Produksjon er fleksibelt og gir bedriften mulighet til selv å definere hva det skal registreres tid på og hvilke 
ansatte som skal kunne opprette/avslutte jobber. Jobber kan enkelt registreres ved å bruke en skanner med strekkoder 
via terminal, eller via mobil enhet, og teamleder kan til enhver tid tildele jobber der det er ønskelig.
De ansatte stempler seg inn på jobb ved å skyte strekkoder eller registrerer ny jobb på terminal, mobil, PC eller nett-
brett. Også mulighet for offline registrering. Hvordan og hvor ofte resultatene skal overføres til MPS/ERP system velges 
av bedriften. Integrasjon til lønn tilpasses kundens rutiner. Enkel oppfølging av sykefravær med direkte rapportering til 
NAV.
Ansatte velger selv hvordan de vil bli varslet om ledige skift/vakter og de har mulighet til å melde seg tilgjengelig på 
skift/vakter hvor de selv ønsker å jobbe.

Få oversikt over produktiviteten i bedriften.

«WinTid Produksjon kan brukes av alle ansatte, 
uansett hvilken type jobb de utfører. Dette sikrer god 
kontroll over produksjonsprosessen»

Tore Aasen, personalsjef i Spenncon AS 
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