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Redeko är en medelstor byrå med kontor i Gävle. Idag är de 14 kollegor som arbetar 
med bland annat lönehantering, fakturering och redovisning. Utöver detta hjälper 
de även sina kunder att digitalisera genom att erbjuda smarta lösningar för tid- och 
avvikelserapportering.

- “Det har fungerat hur smidigt som 
helst och betydligt fler kunder 
kommer att gå över” 

Varför letade Redeko efter nya system för hantering av  
tidrapporter och utlägg?

Vilka speciella krav fanns?

Vilka är de största vinsterna med bytet?

Arbetet sköttes från början helt i pappersform, men flera av Redkos kunder hade 
under längre tid önskat att modernisera sig genom att gå över till en digital lösning. 
Dock var det svårt att hitta passande system som kunde möta deras behov utan att 
leda till höga kostnader. Men till slut hittade de den perfekta lösningen i Millnet  
Närvaro.

Olika kunder har olika behov och därför är det användbart med ett system som kan 
anpassas. För den skola som var bland de första hos Redeko att gå över till Millnet 
Närvaro fanns det många delar att tänka på.

“Det är inte så enkelt när man jobbar med skolor med semestertjänster och så
vidare. Det är ju ett lite speciellt upplägg och det är inte så många som stödjer allt det 
till ett lagom pris”, säger Kristin, redovisningskonsult och aukt. lönekonsult på  
Redeko.

En av vinsterna, som märks tydligt, är tidsbesparingen för såväl kunden som byrån 
själva. Något som bland annat beror på att papper inte längre behöver skickas fram 
och tillbaka, utan allt från tidrapportering till lönekörning sker digitalt. Dessutom gör 
systemet det enkelt för kundernas personal att göra rätt med schemaläggning och 
tidrapportering.
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- “Från dag ett så har allt funkat”

Kristin Jacobsson
Redovisningskonsult och Aukt. 
lönekonsult på Redeko

Helt webbaserad lösning för 
avvikelserapportering.

Millnet Närvaro
Stöd för registrering av utlägg, 
traktamenten och körjournal.

Registreringarna kan användas 
som underlag för lön och export till  
externt lönesystem.Möjlighet att registrera via dator, 

mobil, surfplatta och tidterminal 

Stöd för scheman och kollektivavtal

Tydlig överblick för vilka kunder 
som har/inte har låst sina tider

Millnet Lönecentral

Fungerar lika bra på dator som i 
mobilen och på surfplattan, så att 
du alltid har tillgång till vyn. 

Hur upplever ni kontakten med Millnet?

Vald lösning

Att komma i gång med något nytt kan lätt kännas jobbig, men med smidiga lösningar 
och kunnig personal som hjälp så blir upplevelsen mycket bättre.

“Jag har haft Åsa som min support och jag kan inte vara lyckligare. Har det varit 
något så svarar hon direkt och hjälper till. Så det har gått betydligt smidigare än vad 
jag trodde att det skulle gå, speciellt med alla specialupplägg som jag har på den här 
skolan”, säger Kristin.

Då Redeko, utöver försystem för kunderna, även använder Millnet Lönecentralen 
har de också fått en bättre överblick över sitt lönearbete. Det gör det möjligt för dem 
att ha koll på kunderna hela månade och se när tiderna är attesterade och klara för 
lönekörning.

“De på skolan är mycket nöjdare nu när de är lite mer moderna och då de kan få ut 
arbetsgivarintyg mycket snabbare. Och jag spar ju ett antal timmar i månaden på att 
importera löneunderlagen i stället för att registrera dem manuellt” säger Kristin.


