
TID & PROJEKT



Tidrapportering ska gå snabbt och enkelt. Därför sätter Millnet Tid & Projekt användaren och verksamhetens behov i fokus. 
Tillgänglighet och överskådlighet är nyckelorden som minimerar administrationen kring rapportering, redovisning av tid och 
fakturering. Det ger dig tid över som i stället kan användas till något betydligt bättre. 

Med en skräddarsydd lösning baserad på standardprodukter erbjuds dessutom en helhet som tar tillvara på redan gjorda 
investeringar. En lösning som kan utvecklas och anpassas när behoven förändras. Det ger ditt företag en ökad valfrihet, större 
affärsnytta och en låg ägandekostnad. Då lösningen är helt webbaserad kommer du åt systemet var du än befinner dig och 
med vår webbapp går det även lätt att rapportera tider mm. direkt i mobil eller surfplatta. 

Analysmodulen

Integrationer

Med vår unika analysmodul baserad på BI-verktyget Qlik 
analyseras allt som händer i systemet. Nyckeltal såsom 
debiteringsgrad, snittdebitering, beläggningsgrad, lönsamhet 
etc. tas enkelt fram på valfri kund, projekt, person, avdelning, 
resultatenhet etc. 

Exporterar enkelt lönedata till ditt 
lönesystem för att helt automatisera 
hanteringen av löner på företaget. 
På samma sätt kan du även skicka 
godkända fakturor till ditt ekonomi-/ 
affärssystem. Detta innebär att 
kunder, projekt och leverantörs-
fakturor bara behöver läggas upp en 
gång vilket gör att ledtiden för dessa 
moment minimeras.  

Resurs- och Projektplanering  
Med detta påslaget kan du som projektledare planera dina 
projekt och tilldela projektmedlemmar arbetsuppgifter utifrån 
deras tillgänglighet. Du ser enkelt beläggningen för de olika 
resurserna och kan följa upp projekten på detalj eller över-
gripande nivå vad det gäller tid, intäkt & kostnad.  

Med rätt verktyg sparar du tid och ökar lönsamheten 

Millnet
Tid & Projekt



Attestera & kontrollera

Stöd för prislistor & valutor

Färdiga integrationer mot de 
flesta lön- och ekonomisystem

Språkstöd Smidig fakturering 

Översikt av flextid, övertid, 
mertid och restid

Projektuppföljning

Rapportera tid, körjournal, 
utlägg & traktamente

Registrering via webbapp

Resurs- och projektplanering

Kostnadseffektivt

Integration mot kraftfullt 
analysverktyg

Lön med ett klick 

Stöd för alla slags 
debiteringsformer



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


