
HVORFOR WINTID? 
• Effektiv sykefraværsoppfølging 
• Bedre oversikt og orden 
• Spart tid, økt effektivitet 
 
 

VÅRE MODULER 
• minWinTid 
• WinTid Integrasjon 
• WinTid Office 
• WinTid Prosjekt 
• WinTid Jobb/ Produksjon 
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WinTid tidsregistrering 

i vet at oppfølging av ansattes tilstede- og fraværstid 
krever mye av ledere med personalansvar i en travel 
arbeidshverdag. WinTid forenkler denne prosessen 

slik at dere får avsatt mer tid og ressurser til deres 
kjernevirksomhet.  
 

Vårt fokus er på å gjøre arbeidshverdagen enklere. Derfor får du med 
WinTid et system hvor du og dine ansatte kan føre timer fra mobil, nettbrett 
eller pc via en enkel brukerflate som gir et helhetlig og oversiktlig bilde av 
tidsforbruk og fravær. 

 
Gode rapportmuligheter og sammenslåing av prosesser gjør at arbeidet 
som gjøres med oppfølging av de ansatte blir mer effektiv. Med WinTid kan 
du blant annet automatisk overføre timer til lønn og lettvint rapportere til 
NAV.  

 
WinTid er markedsledende og passer for bedrifter i alle bransjer, både 
offentlig og privat. Systemet er integrerbart med relevante IT-
forretningssystemer. 

 

En egen startside for ledere med personalansvar gir umiddelbar oversikt 
over oppgaver som krever tiltak. Ved hjelp av trendrapporter for 
arbeidsbelastning, oversikt over planer og mulighet for elektronisk 
godkjennelse av lønn er startsiden et effektivt verktøy for oppfølging.  

 

WinTid forenkler oppfølging av sykefravær. Systemet guider deg 
gjennom prosessen med innlagte påminnelser og sjekkpunkter, og hjelper 
deg med å overholde frister ved varsling om de aktiviteter som skal 
gjennomføres. På leders startside gjøres rapportering til NAV ved ett 
tastetrykk og systemet tilpasses både interne og lovpålagte 
sykeoppfølgingsaktiviteter. Lettforståelige grafiske fremstillinger av blant 
annet arbeidsbelastning, overtid og fravær gir leder verdifull oversikt. 
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OM CGI  
CGI er en global leverandør av 
IT- og forretningstjenester, 
grunnlagt i 1976. Våre 69 000 
medarbeidere i 40 land leverer 
høykvalitetstjenester innen 
systemintegrasjon, outsourcing 
og forretningsrådgivning. Vi er 
bransjeledende på leveranser til 
avtalt tid og i henhold til budsjett, 
og vi jobber alltid i samsvar med 
kundenes forretningsstrategi for å 
nå deres mål. 
 

 
 
 
 
 
 
KONTAKT 
Vil du vite mer? Kontakt oss i dag! 

 

Frøydis Synnøve Olsen 
Salg og Markedsansvarlig HRM  

+47 22 57 70 00   

froydis.synnove.olsen@cgi.com 
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For mer informasjon, besøk 
www.cginorge.no/solutions/wintid  

 

I tillegg til den grunnleggende funksjonaliteten kan du velge blant 
følgende moduler:  

 

• minWinTid gir ansatte mulighet til selv å registrere og vedlikeholde 
egne tidsdata for ferie, fleksitid, overtid og sykefravær.  Rapporteringen 
skjer via PC, mobil eller nettbrett, og kan utføres hvor som helst, når 
som helst.  

 

• WinTid Integrasjon lar deg blant annet automatisere prosessen fra 
tidsregistrering til lønnsoverføring slik at du sparer tid og gjør færre 
feilregistreringer. Integrasjonsmotoren overfører enkelt data til og fra 
ulike forretningssystemer, tilpasset dine behov. Dette gir deg mulighet til 
å fordele tids- og lønnskostnader på produkter, prosjekter og 
serviceoppdrag. Slik får du et mer korrekt kostnadsbilde og et bedre 
beslutningsgrunnlag. 

 

• WinTid Office lar ansatte gjøre all tidsregistrering i sin egen Microsoft 
Outlook-kalender. Ved integrasjon mot Microsoft Office kan de ansatte 
utføre alt av registrering, vedlikehold og korrigering samt avlevering på 
ett sted.  
 

• WinTid Prosjekt gir deg enkelt en god oversikt over samlet timeforbruk 
fordelt på aktiviteter, prosjekter og serviceoppdrag. Resultatet brukes 
som grunnlag for fakturering og fremtidig planlegging.   

 

• WinTid Jobb/ Produksjon gir en automatisk utregning av ansattes 
tidsbruk og produktivitet på grunnlag av inn- og utstempling via terminal. 
Denne modulen gjør det enkelt å sammenligne planlagt tid med reelt 
timeforbruk, og gir deg et godt grunnlag for evaluering, oppfølging og 
planlegging. 

 

• WinTid PlugIn lar ansatte føre timer direkte i eget intranett – uten å 
åpne andre programmer eller følge lenker. Størrelse, design og 
plassering tilpasses etter ønske. WinTid PlugIn tilbys også som Web 
Service for bedrifter som har behov for å tilpasse grensesnittet 
ytterligere. 

 

 

I tillegg tilbyr vi også egne språkmoduler for engelsk og svensk.  

 

 

 


