
Millnet
Byråpartner

Stor tidsbesparing per kund

Digitalisera och öka lönsamheten

Enkelt och anpassningsbart

Lönsam digitalisering
Knyt kunder närmare er
Bygg oberoende från andra system
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* Beräknat för en byrå med 30 lönekunder med 
10 anställda per bolag, som tidigare rapporterar 
tid via Excel.

Millnet Byråpartner hjälper era kunder att bli effektivare 
genom att digitalisera och förenkla sin tidrapportering 
samtidigt som ni som byrå kan effektiviserar era egna 
processer. Genom sin enkelhet bidrar Millnet Byråpartner 
snabbt till att öka er lönsamhet.

Låt era kunder själva välja försystem Millnet Närvaro eller 
Tid och Projekt. Efter den enkla uppstartsprocessen är era 
kunder snabbt igång. Det försystem som er kund väljer har 
redan en förberedd intergration med ert eller era kunders 
affärs- och lönesystem där överföringar av löpande data 
sedan sker per automatik.

Ni som byrå får möjligheten att använda Millnet Byråcentral. 
Den ger er direkt överblick över vilka av era kunder som 
redan har gjort sin tidsredovisning för månaden och är redo 
för lönekörning. Naturligtvis ser ni även vilka kunder som 
kanske behöver en påminnelse.

Självklart erbjuder vi er möjligheten att anpassa systemet 
med er egen grafiska profil. Allt för att ni ytterligare ska 
stärka banden med era kunder.

Med Millnet Byråpartner kan du sänka tidsåtgången 
per lönekund med upp till 90 minuter per månad, för
ett bolag med 10 anställda. För en byrå med 30 
sådana kunder kan lönsamheten då ökas med upp 
till 160 000 kr per år.*
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Låter det intressant?

Skalbar digitalisering som ökar 
lönsamheten och stärker 
kundbanden

Enkel avvikelserapportering 
med mervärden. Snabbare än 
e-post och enklare än Excel

För byrånFör era kunder

Läs mer Boka demo
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Kostnadseffektiva och skalbara lösningar som 

ökar byråns lönsamhet utan tunga investeringar

Knyter kunderna närmare

Möjlighet att anpassa systemet med er egen

grafiska profil

Minskar övriga systemberoenden

Automatisk överföring av data till flertalet svenska 

lönesystem

Stöd för kollektivavtal på den svenska 

arbetsmarknaden

Enkelt att sätta upp och komma igång

Helt webbaserat

Enkel avvikelserapportering alternativt 

rapportering av arbetstid 

Möjlighet till ”stämpelklocka” via en tidterminal

Möjlighet att även rapportera traktamente, 

körjournal & utlägg 

Fota kvitton

Branschanpassade system

Stöd för  kollektivavtal på svenska 

arbetsmarknaden

Enkelt att sätta upp och komma igång

Helt webbaserat

Schemaläggning eller planering av projekt

Skapa underlag för lön och fakturering

E-post: info@millnet.se
Telefon: 013-470 40 00

www.millnet.se/byrapartner/

Läs mer eller kontakta oss för att boka ett helt förutsättningslöst 
webbmöte.
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