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HVORFOR WINTID TIMEFORDELING?

• God oversikt over tid brukt på aktiviteter og 
prosjekter

• Effektiv planlegging av tidsforbruk og 
kostnadsfordeling internt i bedriften

• Kontroll og status på prosjekter per dag gir god 
oversikt

• Fritekstfelt for fakturagrunnlag gjør 
viderefakturering enklere

«Vi ser det som fordelaktig å ha ett helhetlig verktøy 
som kan brukes av alle ansatte, uansett hvilken type 
jobb de utfører. Det sikrer god kontroll over både 
prosjekter og lønnsgrunnlag til alle våre ansatte og 
det er en fordel å slippe å bruke ulike programmer.» 

Tore Aasen, personalsjef i Spenncon AS 

WinTid Timefordeling gir bedriften en god 
oversikt over timeforbruk på ulike aktiviteter  
og prosjekter. 

Timefordeling brukes når du ønsker å fordele timer og 
ikke er avhengig av start- og slutt-tidspunkt. Timefordelin-
gen gjøres i etterkant dag for dag eller samlet for en peri-
ode. Du kan også fordele timer fortløpende på prosjektet 
mens du jobber. 
Resultatene gir bedriften høy kvalitet med tanke på riktig 
kalkulasjon av utført arbeid, kontroll med estimert tidsfor-
bruk og kostnadsfordeling internt i bedriften. 

WinTid 
Workforce Management  
Timefordeling
Få oversikt over hva de ansatte bruker tiden sin på. 

Med WinTid Timefordeling vil virksomheten selv kunne definere hvilke aktiviteter, prosjekter eller serviceoppdrag det 
skal registreres tid på. Disse resultatene brukes som grunnlag for fakturering. Du oppretter antall nivåer et prosjekt skal 
bestå av – maks 5 nivåer. Rapporteringsbehovet er retningsgivende for valg av antall nivåer og sammensetning. 
Resultatene av fordelte timer kan overføres til eksterne systemer som lønn, prosjektregnskap eller andre  
styrings-programmer. 
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