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HVEM TRENGER EN TIMEMODUL?
Timemodulen til LANDAX er et nyttig verktøy for alle som har ansatte 
som jobber med ordre mot kunde, og/eller som på timebasis ønsker 
registrering og dokumentasjon av utførte oppgaver.

I timemodulen registreres alt arbeid utført av de ansatte, både 
fakturerbare timer, og interne.

KAN KNYTTES TIL KUNDE, PROSJEKT, OPPGAVE, AVDELING M.M.KAN KNYTTES TIL KUNDE, PROSJEKT, OPPGAVE, AVDELING M.M.

REGISTRER OG FÅ OVERSIKT OVER BÅDE INTERNE OG EKSTERNE TIMERREGISTRER OG FÅ OVERSIKT OVER BÅDE INTERNE OG EKSTERNE TIMER

HENT UT STATISTIKK OG RAPPORTER PÅ ALLE PARAMETEREHENT UT STATISTIKK OG RAPPORTER PÅ ALLE PARAMETERE

TIMELISTER KAN KNYTTES DIREKTE TIL ORDRE

KOBLING MOT ANDRE MODULER SOM PROSJEKT OG RAPPORTER

MULIGHET FOR EKSPORTERING TIL EXCEL
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TIMEMODULEN I LANDAX er ment som oversikt over 
utført arbeidstimer, både fakturerbare og interne. Det er 
kommunikasjonsplattformen mellom utfører og økonomiavdelingen 
til grunnlag for fakturering. Modulen kan knyttes til kunde, prosjekt, 
oppgave, ansvarlig, avdeling, ordre m.m. Modulen er også svært 
fleksibel i forhold til uttak av rapporter og statistikk.  

Timemodulen gir en unik oversikt over timene som er utført. Den 
kan gi statistikk/rapport på alle parametere som er involvert. F.eks. 
tidsintervall, utfører, kunde, avdeling, type oppgave, ansvarlig 
m.m. Timelisten, som er knyttet mot ordren, gir godt underlag for 
fakturering av timene.
 

TIMEMODULEN TIL LANDAX har som mål at ingenting skal glippe i 
en virksomhet. Ved å opprette en timeliste når en ordre er lagt inn, og 
deretter fortløpende registrere innarbeidede timer, vil man aldri miste 
kontrollen. Dette sikrer god dokumentasjon overfor kunden, og alltid 
oppdatert statistikk i bedriften.  
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LANDAX APP - TIMEREGISTRERING

LANDAX APP har god støtte for håndtering av timer og ferie, samt 
avvik og forbedringer, prosjekter og registrering av oppgaver, sjekklister, 
dokumentbibliotek, og SJA.

I appen får du en oversikt over alle elementer som er tilknyttet 
timeregistrering; inkludert pauser, aktivitet, ferie, prosjekt og oppgaver.
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TIMEREGISTRERING OG PROSJEKT

PROSJEKT OG OPPGAVER kan knyttes direkte til timeregistreringen.  
Du kan velge mellom å skrive inn en kort beskrivelse av timene, eller å 
koble dem direkte til et prosjekt. Velger du å koble timene til et prosjekt, 
så vil oppgavene som hører til prosjektet bli tilgjengelig. Du kan deretter 
velge den oppgaven som er relevant for timeføringen.
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LANDAX APP - TIMER OG FERIE

LANDAX APP har også støtte for oversikt og registrering av ferie.

Ved registrering av ferie trykker du på ferieknappen nederst på siden.  
Her kan du se antall feriedager til gode, og om søkt ferie er godkjent.  
Ved å trykke på plusstegnet kan du registrere en ny feriesøknad.
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Registreringsverktøy for ditt skybaserte styringssystem
Landax APP gir deg muligheten til å registrere avvik og forslag til forbedringer - også uten 
internett-tilgang! Appen gir deg også oversikt over prosjekter og tilkoblede dokumenter, og lar 
deg registrere jobbsikkerhetsanalyser (SJA), oppgaver og opprette nye svar på sjekklistene dine.

Flere funksjoner blir fortløpende lansert.

LAST NED 
LANDAX APP TIL IOS/ANDROID

SCAN ME
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CRM OPPGAVER

LEVERANDØRER RISIKO

DASHBOARD PROSJEKTER

MEDARBEIDERE

DOKUMENTER RAPPORTER

TIMER

Finnes i Landax APP

TILKNYTTEDE OG ANBEFALTE MODULER
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HVORFOR VELGE LANDAX?

HVA ER LANDAX?

Landax systemet består av over 25 moduler og seks fagområder som 
støtter hverandre. De seks fagområdene dekker Prosjekt, Kvalitet, HMS, 
Risiko, FDV og HACCP.

Landax AS er et selskap som utvikler og selger programvare for 
blant annet kvalitetsstyring, internkontroll, HMS, risikoanalyse, 
FDV, mattrygghet og sertifisering. Alt er utviklet i samarbeid med 
næringslivet.

Vi står også til tjeneste med rådgivning og coaching i forbindelse 
med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontroll. 

+47 625 33 680
SALG@LANDAX.NO

KONTAKT OSS:

WWW.LANDAX.NO



KVALITETSLEDELSE OG
TIMEREGISTRERING
WHITEPAPER 2020

KONTAKT
+47 625 33 680
post@landax.no
www.landax.no

ADRESSE
Landax AS
Grønnegata 21A
2317 Hamar, Norge


