


TimeEd er öflug, yfirgripsmikil og umfram allt þægileg 

heildarlausn fyrir fyrirtæki sem vilja halda nákvæmlega 

utan um verkefnastjórnun, tímaskráningar og viðveru 

starfsfólks.

Þetta vandaða kerfi heldur vel utan um öll verkefni og 

verkferli, bætir yfirsýn og gegnsæi fyrir starfsfólk jafnt 

sem stjórnendur og gerir rekstur fyrirtækisins mun 

skilvirkari.

TimeEd gerir fyrirtækjum kleift að

- halda vel utan um staðsetningu starfsfólks og stöðu 

allra verkefna í rauntíma,

- miðla skilaboðum og upplýsingum milli starfsfólks á 

einfaldan og fljótlegan hátt,

- halda nákvæma og sjálfvirka skráningu um vinnutíma, 

veikindi og orlof,

- senda reikninga á viðskiptavini með einum smelli, 

sem sparar tíma og einfaldar bókhald, 

- búa til sérsniðnar skýrslur á augabragði.

TimeEd kemur í vefútgáfu (vafra) og sem smáforrit fyrir 

iPhone og Android.

TimeEd krefst einskis upphafskostnaðar og er aðeins 

eitt verð: 16.300 kr. (auk virðisaukaskatts) á mánuði.

ÖFLUG OG 
ÞÆGILEG LAUSN



Með skýru stjórnborði TimeEd fá stjórnendur frábæra yfirsýn yfir 

stöðu verkefna í rauntíma. 

Þar er auðvelt að halda utan um hvaða starfsfólk er að vinna hvaða 

verkefni fyrir hvaða viðskiptavin. Starfsfólk uppfærir svo stöðu 

verkefna jafnóðum og sjá stjórnendur það strax.

Stjórnendur geta einnig séð GPS staðsetningu alls starfsfólks á 

skýru korti, við hvaða verkefni það er að vinna og hve langan tíma 

vinnan tekur. Með GPS staðsetningunni er akstur alls starfsfólk einnig 

skráður og því afar auðvelt að láta TimeEd útbúa akstursdagbók fyrir 

hvern og einn starfsmann.

Auðvelt er að koma skilaboðum áleiðis og setja fólki ný verkefni, en 

það fær þá einfalda meldingu í gegnum smáforritið með öllum 

upplýsingum sem þörf er á.

Með TimeEd geta stjórnendur einnig brugðist við óvæntum 

uppákomum á einfaldan og þægilegan hátt. Ef upp kemur aðkallandi 

neyðartilvik hjá viðskiptavini, reiknar TimeEd út sjálfkrafa hvaða 

starfsmaður hentar best til verksins, út frá staðsetningu þeirra og 

vinnuálagi.

Í lok dags fá stjórnendur svo ítarlegar skýrslur um hver vann hvaða 

verkefni og hve langan tíma það tók.

FYLGSTU MEÐ

VERKEFNASTÖÐU Í RAUNTÍMA



EKKI MISSA 

SJÓNAR Á FRÍ- OG 

VEIKINDADÖGUM

TimeEd gerir stjórnendum fyrirtækja kleift að halda vel utan um frí- og 

veikindadaga starfsfólks.

Starfsfólk sendir einfaldlega beiðnir í gegnum TimeEd og tilgreinir dagana sem 

það verður fjarverandi og eðli fjarvistar, þ.e. veikindi, veikindi barns, eða 

launað/launalaust leyfi o.s.frv.� Stjórnandi fær þá tilkynningu um að hans bíði 

beiðni, sem hann getur þá annað hvort samþykkt eða hafnað með einum smelli. 

Að sama skapi heldur TimeEd vel utan um fjölda ónotaðra frí- og veikindadaga 

sem hver starfsmaður hefur rétt á.

Í liðsdagatali TimeEd - eða öðrum dagbókartólum, þökk sé 

samþættingarmöguleikum forritsins - getur svo allt starfsfólk séð hverjir eru 

fjarverandi eða í vinnu hverju sinni.

Þannig er yfirsýnin eins mikil og hugsast getur og enn auðveldara að ráðstafa 

verkefnum og skipuleggja vinnuna. 

Hver sagði að orlofsskipulag gæti ekki verið auðvelt?



GEFÐU STARFSFÓLKINU 

BETRI YFIRSÝN

TimeEd er beintengt við nokkur 

bókhaldskerfi - DK, Reglu, Payday.is og 

Navision - svo þegar verkefnum er lokið 

er hægt að senda reikning á viðskiptavin 

með einum smelli.

Til að auka þægindi starfsfólks enn frekar,

 kemur smáforritið á sex tungumálum: 

Íslensku, ensku, pólsku, rússnesku, 

eistnesku & litháísku.

Með TimeEd smáforritinu verður skipulag og 

verkefnavinna starfsfólks leikur einn.

Þegar starfsmanni er sett nýtt verkefni fær 

viðkomandi sjálfvirk skilaboð með verkefnalýsingu 

og GPS staðsetningu. Um leið og starfsmaður 

mætir á svæðið (eða innan við 50 metra frá því) 

fær hann svo meldingu um að hann sé kominn á 

réttan stað og getur þá með einum smelli hafið 

tímaskráningu á þeim verkefnum sem bíða hans.

Ekki nóg með það, heldur skráir TimeEd sjálfkrafa 

tímann sem starfsmaður eyðir á vettvangi og því 

glatast aldrei mikilvægar upplýsingar þótt 

starfsmaður gleymi að hefja/stöðva skráninguna 

sjálfur.

Starfsfólk getur þó alltaf slökkt á GPS 

rekjanleikanum í smáforritinu eða tímastillt hana 

eftir vinnudagskrá hverju sinni.

Á meðan vinnan stendur yfir er svo leikur einn 

að senda myndir eða texta-, hljóð- eða 

myndskilaboð til yfirmanns eða samstarfsfólks, 

t.d. ef starfsmaður þarfnast frekari upplýsinga 

eða annars álits á kláruðu verki.



Hafðu skipulagið eins gott og völ er á með því að merkja verkefnin 

með þar til gerðum merkimiðum. Með því móti geta stjórnendur sem 

og starfsfólk merkt verkefnin sem liggja fyrir í TimeEd með 

ákveðnum litum, nöfnum eða flokkum. Þannig mætti t.a.m. greina á 

milli inni- og útivinnu fyrir iðnaðarfólk, greina á milli 

ársreikningsverkefna eða annarra fyrir bókara eða leggja skýra 

áherslu á forgangsröð eða stöðu verkefna. 

Allt til að auðvelda þér lífið!

Að sama skapi býður TimeEd upp á þægilega og nytsamlega 

verkefnatöflu. 

Þar má með afar einföldu móti skrifa verkefnin sem þarf að vinna á 

litla „miða“ sem settir eru í viðeigandi dálk - sem t.d. eru flokkaðir 

eftir stöðu verkefnis - á verkefnaborðinu. Þannig hefur allt 

starfsfólk frábæra yfirsýn yfir hvar í vinnuferlinu 

hvert verkefni liggur.

EINFALDAÐU VERKFERLIN



Að lokum má einnig finna nákvæmt og skýrt verkefnadagatal 

þar sem sjá má verkefnastöðu og -áætlanir fram í tímann hjá 

hverjum starfsmanni eða teymisins í heild. Með því móti geta

yfirmenn jafnt sem starfsfólk séð nákvæmlega hvað þarf að 

gera og hvernig er best að gera það!

DAGATAL



MEÐ TIMEED VERÐA VERKFERLI EINFALDARI OG 
SKIPULAGIÐ EINS SKÝRT OG HUGSAST GETUR

VIÐSKIPTAVINUR STOFNAÐUR

Stjórnandi þarf að stofna nýja 
viðskiptavini með heimilisfangi 
áður en vinna getur hafist.
Tenging við Þjóðskrá er 
valmöguleiki.

VERKEFNI STOFNUÐ OG ÞEIM ÚTDEILT

Því næst eru öll þau verkefni sem 
þarf að gera innan verksins 
stofnuð, með verklýsingu, 
viðhengjum og tímaramma 
(ef við á). Þessi verkefni eru 
síðan skráð á ákveðna 
starfsmenn. sem fá 
meldingu um nýtt verkefni 
í smáforriti TimeEd.

ÍTARLEGAR SKÝRSLUR 
Í BOÐI

Með TimeEd geta 
stjórnendur auðveldlega 
útbúið sérsniðnar skýrslur 
þar sem hægt er að sjá 
hverjir unnu hvaða verkefni 
og hve langan tíma það tók.

VERK STOFNAÐ

Næst þarf að búa til 
verkið sem vinna á fyrir 
viðskiptavininn.

REIKNINGUR SENDUR

Þegar verkefnum er lokið 
er leikur einn að senda 
reikning á viðskiptavin í 
gegnum TimeEd, sem er 
beintengt bókhaldskerfin DK, Reglu, 
Payday.is og Navision.







Áhrifarík lausn fyrir íslenskar aðstæður

TimeEd er íslensk lausn sem þróuð hefur verið af TimeEd ehf. og hefur vakið mikla 

lukku með sívaxandi fjölda viðskiptavina.

Öll þjónusta við kerfið er rétt handan við hornið sem tryggir skjótan og öruggan 

árangur við innleiðingu kerfisins.

Hafir þú áhuga á frekari upplýsingum um TimeEd má nálgast þær á www.timeed.is 

eða í síma 416-7000.




