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Med ett system som automatiserar mycket av 
arbetet, digitaliserar allt material och effektiviserar
både för er och era kunder, får ni en komplett 
lösning som erbjuder ett byråsystem och en byrå-
portal för er, samt branschanpassade försystem 
för era kunder. Detta ökar er konkurrenskraft, 
förenklar kommunikationen och ger er möjlighet 
att leverera moderna och kvalitetssäkra tjänster.

Här hanterar ni er egen tidrapportering, med 
komplett stöd för traktamente, körjournal och 
utlägg, samt skapar lön- och faktureringsunderlag 
i ett och samma system. Planera även arbetet per 
kund och skapa en ny årsplanering, baserad på 
föregående år.

Portalen är länken mellan er och era kunders 
system. Den möjliggör för er att snabbt skifta 
mellan de olika kunduppsättningarna, utan att 
behöva byta plattform. Här får ni en samlad över-
blick över era befintliga kunder och kan enkelt 
lägga upp nya. Ni kan även kommunicera med 
kunderna via portalen.

Hjälp era kunder att bli effektivare genom
att digitalisera deras verksamhet med ett 
branschanpassat försystem. Låt dessutom era 
kunder själva välja försystem med en enkel 
onboarding process. Valt försystem är redan 
integrerat med byråns löne- och affärssystem där 
överföringar av löpande data sker per automatik.

Som byråpartner får ni en gemensam och 
användarvänlig plattform för samarbete, analys, 
rådgivning och kommunikation. Detta innebär att 
ni kan ge bättre stöd till era kunders verksamhet 
och på så sätt få dem att växa.

Följ även upp och analysera er eller era kunders 
verksamhet. Få nyckeltal, diagram, tabeller och 
annan information som du kan vrida och vända 
på, för att ge dig en tydlig och överskådlig bild av 
hur verksamheten utvecklas. Det gör att du kan 
fatta snabba och välgrundade beslut och förbättra 
rådgivningen för era kunder.

ByråsystemTa byrån till en ny nivå
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Färdiga integrationer mot flertalet 
ekonomi- & lönesystem m.m.

Helt webbaserade lösningar
White label - Anpassa systemet 
med er logotyp & grafiska profil

Kommunicera med alla era 
kunder via byråportalen

Effektiviserad rapportering av tid, 
körjournal, utlägg & traktamente

Digitaliserad & smidig onboarding

Möjlighet för branschspecifika 
lösningar för varje kund

Snabb och överskådlig analys 
av data

Automatiserad överföring av 
data mellan systemen

Tidseffektiva lösningar för 
hantering av lön & fakturering

Skapa årsplanering per kund, 
baserat på föregående år

Millnet Byråpartner



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


