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Snabbt
& enkelt

Varför krångla när det kan vara enkelt? Med vårt webbaserade system sparar du både tid och pengar
genom att förenkla arbetsflödet och minimera verksamhetens kostnader för drift och förvaltning. Inget 
onödigt strul med installation av en lokal klient hos varje användare och inget tidsödande arbete med 
att uppdatera dem när det kommit en ny version. 

Med den digitala stämpelklockan registreras användarnas stämplingar med personlig kod eller RFID-
tagg. Tiderna syns direkt i Millnet Närvaro och ger er i den smidiga planeringsvyn en översikt i realtid 
över vilka som stämplat in och på vilken plats. Systemet har även en funktion för att användarna
manuellt ska kunna registrera närvaro- och frånvarotid via webbgränssnitt på dator eller direkt i mobil 
eller surfplatta via vår webbapp. Detta möjliggör även registrering av eventuella utlägg, traktamenten 
och körjournal. Informationen om de anställdas närvarotid, frånvarotid, flextid och övertid kan sedan 
användas för att enkelt skapa underlag inför lönebearbetningen.

Välj till det du behöver! Millnet Närvaro kan utan problem 
kombineras med Millnet Bemanning för ytterligare 
bemanningsmöjligheter. Våra system har även färdiga
integrationer mot flertalet lönesystem för att förenkla din 
lönehantering. 

Integrationer

För tidrapportering & lönehantering ska vara enkelt

Millnet
Närvaro



Stöd för kollektivavtal

Lönehantering

Överskådlig unik beläggnings- 
och schemavy

Färdiga integrationer mot 
flertalet lönesystem

Tidrapportering via dator, 
webbapp & tidterminal

Rapportera tid, körjournal, 
utlägg, tillägg & traktamente

Schemaläggning Erbjuda pass

Anställningsbevis och 
arbetsgivarintyg

Möjlighet att ladda upp 
dokument på anställd

Matcha pass med anställds 
kompetenser eller önskemål

Kommunicera via e-post och 
sms från systemet

Stöd för personalliggare

Rapporter och uppföljning



Telefon: 
Mail:
Hemsida: 

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

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. 

Kontakta oss


