För att bli en starkare partner och kunna leverera smarta, användarvänliga och
branschinriktade helhetslösningar till alla våra kunder breddar vi nu vårt utbud.
Vi erbjuder Tid & Lön i en totalintegrerad helhetslösning i ett system som täcker
allt från ett webbaserat tidrapporteringssystem till ett kraftfullt och säkert
lönesystem utvecklat för såväl det stora som det lilla företaget.

Personal

Tid

Lön

En av de viktigaste punkterna i vårt koncept är att leverera systemlösningar som är
anpassade till de krav och önskemål våra kunder ställer på sina företags HR-processer.
Därefter finns alla möjligheter att förändra, lägga till och bygga ut när behov uppstår.
Det användarvänliga och smidiga tidssystemet TIDOMAT Portal, integrerat med branschanpassade HR-lösningar och ekonomisystem från Hogia, ger dig som kund flexibilitet och
tid över. Inget mer dubbelarbete eller glapp mellan olika register. Vi erbjuder full kontroll.
Arbetsglädje och en mer effektiv vardag på jobbet får du på köpet.

www.hogia.se/industrial

www.tidomat.se

Vårt mål är att ge er en kostnadseffektiv lösning
till ett minimum av administration
TIDOMAT Portal är ett moduluppbyggt webbaserat tidredovisningssystem. I TIDOMAT Portal kan de
anställda registrera kom-och-gå-tider via Registreringsterminal som ansluts direkt till nätverket via en
dator, smart telefon eller läsplatta. Välj den kombination som känns bäst för er. Det finns även möjlighet
att registrera avvikande kostnadsställe för korrekt kontering eller redovisa tid på olika projekt och
aktiviteter i realtid eller i efterhand. Ledighetsansökan är ett smart val, då en beviljad ansökan kommer
in som en framtida frånvaro och är direkt synlig i planeringen. Inget mer behöver göras eftersom
orsakskoden skickas över till lön i rätt löneperiod.
Användarna ansluts till användarroller och ni anpassar själva de behörigheter ni vill arbeta med för
tidredovisning, attest och lön. Antalet roller är obegränsat, allt för ett enkelt och effektivt flöde med
målsättningen att lönen blir rätt utbetald och hålla en hög service mot era anställda.
HogiaLön Plus är ett komplett och modernt lönesystem med branschanpassade och standardiserade
grundregister som gör det lätt att starta upp och använda. Enkla och flexibla rapportuttag gör det
möjligt att på ett effektivt sätt ta ut rapporter och redovisningar som företagsledning, myndigheter,
SCB med flera kräver. Viktiga avstämningsrapporter såsom bokföringsorder, lönespecifikationer eller
egendefinierade rapporter kan tas ut redan efter preliminär avräkning för en kontroll av resultatet före
definitiv avräkning.
I den flexibla löneberedningsbilden har du all information och slipper växla mellan olika register. Här ser
du information om anställda/lönearter/avvikelsearter/schema. Du väljer själv vilka fält du vill visa och i
vilken ordning du vill ha dem.
Hogia Personal är ett heltäckande personalsystem som ger en total överblick över de anställdas
befattnings- och lönehistorik, LAS, kompetens med mera. Ett väl utvecklat behörighetssystem ger de
rätta verktygen för att kunna hanteras av många användare på olika nivåer i organisationen.
För oss är det viktigt att ni bara investerar i de moduler som ni just nu har behov av. Ni kan när som
helst utöka ert system med önskad funktionalitet. Helt enkelt ett system att växa i efter era egna
förutsättningar och ett system som följer den anställde från rekrytering till pension.

Hogia & Tidomat är två av Sveriges mest erfarna och framgångsrika företag
inom tid och lön. Tillsammans har företagen mer än 60 år av samlad kunskap om just
tidredovisning och löneberedning.
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