
Crona Tidur webb

Tidstämpling via Internet
Med tillägget Crona Tidur webb kan alla på företaget 
enkelt stämpla sina kom och gå tider oberoende på 
var de befinner sig så länge som de har tillgång till 
Internet. Man stämplar när arbetet börjar eller slutar. All 
information förs över till Crona Tid och sedan vidare till 
ditt lönesystem.

Crona Tidur webb är särskilt utvecklat för företag 
med geografiskt spridd verksamhet och företag där 
anställda jobbar mycket hemifrån, ute hos kunder eller 
på resande fot. Det kan vara allt från konsulten och 
handelsresanden till byggarbetaren eller fastighetsskö-
taren. Genom att på ett enkelt sätt rapportera inte bara 
att man arbetar utan också vad man arbetar med ger 
det underlag till lön och bokföring.

Egen webbserver
Crona Tidur webb är ett tillägg till Crona Tid 100 och 
innehåller program för att sätta upp er egen webb-
server.

Medarbetaren anger bara webbadressen och tiduret 
kommer fram. Tidsstämplingar kan sedan göras på 
samma sätt som för andra typer av tidur som är kopp-
lade till Crona Tid.

Stämpla
Avsändaren identifierar sig med ett nummer och en 
PIN kod för att kunna stämpla. Varje stämpling avslutas 
alltid med IN, UT eller OK. En webb stämpling hamnar 
omedelbart i Crona Tid och tas med i beräkningarna 
samt på närvaropanelen.

Någon minut efter senaste aktivitet i webbtiduret 
loggas man automatiskt ut. I vissa lägen kanske man 
vill ha tiduret framme och önskar att man ska förbli 
inloggad. Detta är inställbart. Lämpligt om man ofta 
byter arbetsuppgifter och projekt som ska anges som 
tidsstämplingar. 
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Alla företag har ett behov av att anställda rapporterar 
sin tid. Med Crona Tidur webb ges denna möjlighet 
oberoende på var den anställde befinner sig.


