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Ha full koll på alla uppdrag
med arbetsorder direkt i mobilen

Chronox arbetsrapport
hjälper er med:

Förenkla arbetsdagen och skapa och tilldela
arbetsordrar med detaljerade instruktioner
och bilder på vad som ska göras så ingenting
missas. Du kommer åt arbetsordern direkt i
mobilen eller surfplattan.
Arbetsordern anpassar vi efter er verksamhets
behov och du får bra koll på orderhantering,
uppläggning och fakturaunderlag.

Fakturering
Checklistor
Foton/filer/kartor
Dokumentation
Uträkningar
Materiallistor

Missa in
ga
ordrar!
Ladda ner
vår app via:
App Store

Google play
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Tidrapportera mer effektivt i vårt
molnbaserade system anpassat för byggbranschen
Minska den administrativa belastningen och gör er dag mer lönsam och effektiv med vår
tidrapporteringssystem som snabbt och enkelt kan användas från mobilen, surfplattan eller datorn.
I Chronox håller ni reda på tider, personal och timmar på projekten och kan anpassas med tilläggstjänster
och inställningar.

Systemet är framtaget och utvecklat med hjälp av flera branschorganisationer.
Tid – Registrera arbetad tid på projekt eller frånvaro, med mera.
Projekt - Lägg upp obegränsat med projekt för de anställda att rapportera på.
Attestering - Attestera all inrapporterad tid och utlägg.
Notifieringar - Sms eller mail-notifieringar påminner de anställda att lämna in
rapporter i tid.
Övertid/Frånvaro - Systemet innehåller flera olika tidskoder för hantering av
övertid och frånvaro.
Faktureringsunderlag - När all tid är attesterad finns en bra grund för fakturering.

Fördelar med vår digitala tidrapportering
• Kostnadseffektivt – Ger ett rättvist underlag för tidsåtgång och kostnader
för olika arbetsinsatser.
• Tidsplanering – Underlättar beräkningen hur mycket tid som behövs för
olika uppgifter för att få en uppfattning om arbetet kan utföras inom den
angivna tidsramen.
• Enkelt att hantera - 100 % molnbaserat system som kan användas ute på fältet
eller på kontoret.
• Minska administrationen – Semester, övertid och flextid kan registreras enkelt och inga separata
blanketter behövs.

Personlig service
Vi tycker att personlig service är lika viktig som ett välfungerat system. Vi kan enkelt nås via mejl,
telefon eller genom att boka en kostnadsfri rådgivning.

Exportera till de flesta löne och faktureringssystem
Med vår exportlösning får ni en helt komplett affärslösning som tar hand om era projekt, arbetsordrar,
lön och fakturaunderlag med mera. Vi kopplar ihop de flesta lön och fakturasystem med Chronox.
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Personalliggare

- Utvecklat enligt skatteverkets regler för digital personalliggare
Chronox personalliggare är utvecklat för
att enkelt föra liggare för projekt. Checka
in/ut med mobiltelefonen eller surfplattan
som kan placeras på arbetsplatsen.
Personalliggaren är webbaserad och
en ny personalliggare skapas i ert konto
inför byggstart. Du kan bjuda in underentreprenörer och tilldela dem ett konto i
personalliggaren där de själva kan ansvara
för att registrera sina anställda.
Välj vilka av era anställda som ska ges
tillgång till behörighet som platschef
så de kan visa personalliggaren och
checka in och ut andra arbetare via sin
mobiltelefon. Ögonblicksbild över vem
som är incheckad på arbetsplatsen och
logg finns alltid tillgängligt med ett
knapptryck.

Enkel administration i webbläsaren, på datorn, surfplattan eller mobiltelefonen
Centralenheten är en surfplatta där personalen kan checka in och ut
Personalen kan även välja att checka in och ut från sina mobiltelefoner
Enkel personalliggare utan ID06
Enkel hantering av UE

Skatteverkets krav på personalliggare
Alla byggprojekt som går upp till 4 prisbasbelopp ska enligt lag ha en digital
personalliggare. Byggherren bär ansvaret för att anmäla byggstart till skatteverket
och tillhandahålla utrustning så att alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen kan föras in i en personalliggaren som hålls tillgänglig vid kontroll
av skatteverket. Personalliggaren ska efter avslutat byggprojekt arkiveras i 2 år.

Priser:
Våra priser finner
ni på vår hemsida.

Kontakt:
Beställning. Boka
demo, rådgivning,
genom att kontakta oss.
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info@chronox.se
031- 15 40 25
Johannefredsgatan 4,
431 53 Mölndal

