Nøgleord:


Simpel tidsregistrering



Stor flexibilitet – du bestemmer
arbejdskoder



Mulighed for godkendelsesprocedure



Afrunding samt tidsmargin for stempling



Oversigt over mødte medarbejdere



Angivelse af faktor for overtid.



Tilknytning af medarbejdere til forskellige
kalendere og chefer

Komme/Gå registrering i
Microsoft C5 og XAL
Ønsker du at holde styr på medarbejdernes
arbejdstid har vi lavet et enkelt system til
varetagelse af dette.
Det eneste man som medarbejder skal gøre
er at stemple ind og ud. Tidsregistreringen
er baseret på en kalender, som alle
medarbejderne er tilknyttet. På den måde
har man også styr på overarbejde og evt.
pauser.

Øvrige løsninger til Microsoft C5:







xProduktion
Igangsætning og færdigmelding af styklister,
komme/gå registrering, udskrivning af jobkort mm..
xLean –
EDI meddelelser via LE@N systemet
Let internet handel
Integreret e-handel med internetudbyder med let
vedligehold af hjemmeside
xTekstil
Til virksomheden der sælger tøj. Automatiseret
vareoprettelse, styring af kollektioner mm..
xDPD
Dannelse af pakker til DPD.
C5Web
Online web løsning til C5 og SQL server

Man opsætter arbejdstider for en kalender,
som alle medarbejderne er tilknyttet. Hver
registrering i systemet stemples med en
kode. Du bestemmer selv antallet af koder.
På hver kode kan du bestemme om
koderne skal godkendes

æs mere på www.systemcenter.dk

Referencer:

6 Referencer

Lønintegration med C5/XAL er ligeledes en
mulighed.
Priser:
xTime – Komme/Gå grund
15.000 kr
Lønintegration
5.000 kr
Installation
5.000 kr
Jobmodul
5.000 kr
Abonnement pr. år.
2.000 kr
Prisen er incl. Manual og opsætning.
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MICROSOFT C5

MICROSOFT XAL

Teknik:

Teknik:

Løsningen er udviklet til seneste version af
Microsoft C5 og kan mod tillæg leveres til
ældre versioner af Microsoft C5. Løsningen
består af:

Løsningen er udviklet til Microsoft XAL 3.5
og kan mod tillæg leveres til ældre versioner
af XAL’en. Kan leveres til både dansk og
engelsk database og består af:











5 kartoteker
12 skærmbilleder
3 rapport
1 Kørsel

Forudsætninger:
 Var-afvikler eller
 Basis udvikling
 12 Forms
 5 Rapporter

5 kartoteker
12 skærmbilleder
3 rapport
1 Kørsel

Forudsætninger:
 Var-afvikler eller
 Basis udvikling
 12 Forms
 5 Rapporter

Abonnement:
Tegning af abonnement indeholder sikkerhed for at løsningen virker i næste version af dit
Microsoft software.
Abonnement sikrer at du modtager alle nye ændringer til din løsning.
Vores løsninger følger Microsoft versionen. Nye versioner af din løsning kommer sammen
med nye versioner af dit Microsoft software.

Installation, opsætning og undervisning:
Installation og opsætning vil foregå via Remote opkobling. Det betyder, at vi enten
overtager din eller anden ledig pc’er eller også får vi midlertidig adgang til jeres server.
Såfremt løsningen kræver yderligere undervisning kan dette ske efter aftale og mod
beregning.
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