
BEMANNING



Vill du kunna följa upp alla detaljer eller även hantera 
rekrytering? Välj till det du behöver! Millnet Bemanning 
kan utan problem kombineras med Millnet Rekrytering 
och Qlik-verktyget Millnet Analys. Vi har även färdiga 
kopplingar mot flertalet ledande lön- och ekonomisystem. 

Millnet Bemanning är ett verksamhetssystem specifikt utformat för dig som arbetar med bemannings-
frågor. Det ger dig total kontroll över hela bemanningsprocessen och knyter samman allt ifrån arbets-
processer, avtal och schemaläggning till, tidrapportering, löneunderlag och fakturering. Systemet är
en modern webbaserad lösning som kan skräddarsys helt utifrån er vardag och verksamhetens 
behov. 

Med Millnet Bemanning sker tidrapportering och planering i realtid så att du alltid har koll på dina 
uppdrag och anställda. Med systemets inbyggda varningar blir det också ännu enklare att hantera
problem och säkerställa att dina uppdrag är bemannade. Kommunicera sedan direkt med dina 
anställda och kunder från systemet med allt från uppgiftsbeskrivningar och allmän information till 
erbjudande av pass. Då systemet är webbaserat kan de anställda dessutom rapportera sin tid var än 
de befinner sig antingen via det vanliga webbgränssnittet, vår webbapp eller tidterminalen.  

Mer än bara 
bemanning

Vässa din konkurrenskraft med ett modernt bemanningssystem

Millnet
Bemanning

Integrationer



Stöd för avtal & garantilön

Fakturering och lönehantering

Färdiga integrationer mot de 
flesta lön- och ekonomisystem

Överskådlig & unik 
planeringsvy

Tidrapportering via dator, 
webbapp & tidterminal

Rapportera tid, körjournal, 
utlägg, tillägg & traktamente

Långa & korta uppdrag

Erbjuda pass

Anställningsbevis och 
arbetsgivarintyg

Integration mot kraftfullt 
analysverktyg

Matcha pass efter anställds 
kompetenser eller önskemål

Kommunikation via e-post 
och sms 

Integration mot Millnet 
Rekrytering

Rapporter och uppföljning



Millnet AB startade sin verksamhet år 2000 och har idag närmare 400 kunder 
fördelat på över 30 000 dagliga användare. Vår affärsidé är att utveckla och 
sälja produkter och lösningar som syftar till att förenkla och effektivisera 
vardagliga verksamhetsprocesser åt företag och organisationer inom projekt- 
och tidsredovisning, projektplanering, resursplanering, närvarorapportering, 
bemanning & rekrytering. 

Telefon: 
Mail:
Hemsida: 

013-470 40 00 
info@millnet.se 
www.millnet.se

Kontakta oss


