bso WEBTID
BYGGsamordnarens projekt på internet

För Tid, Mtrl & Mil
ute på fältet
Snabbare
fakturering
Mindre strul

Utan att besöka kontoret kan du
 Komma åt uppgifter om alla projekt i
BYGGsamordnaren.
 Skapa nytt projekt enligt BYGGsamordnarens
projektnummerserie.
 Registrera Tid, Material och Mil rakt in i
BYGGsamordnaren.

Spara tid och tjäna pengar
Att föra tid, material och mil på bso WEBTID är både enkelt och roligt. Inga
skrynkliga lappar att tappa bort, inget tråkigt dubbelarbete med risk för fel.
Naturligtvis har du dock möjlighet att både kontrollera och redigera
uppgifterna i BYGGsamordnaren.

Windows, Mac,
iPad / iPod / iPhone,
Android, Surfplatta,
Laptop, NetPC,
Stationär…?

 Du väljer!
Det går även fint att blanda efter
tycke och smak. Alla kommer att
jobba direkt mot databasen i
BYGGsamordnaren.

I bso WEBTID kan man


Skapa ett nytt projekt enligt
BYGGsamordnarens
projektnummerserie.



Titta på något av sina befintliga
projekt.



Föra Tid/Mtrl/Mil mha sina
resurser och/eller lönearter.
Man kan föra tid både på sig
själv och ett helt arbetslag.



Se en veckoöversikt över sin
införda tid.

Eftersom bso WEBTID körs över
Internet så är grundkravet är att
kan surfa på enheten. Vill du
använda en mobil så krävs en
hyffsat modern smartphone
med touchskärm.

Så funkar det
På kontoret står er internetserver (IIS) med installerad bso WEBTID kopplat till
BYGGsamordnarens databas.
Ute på fältet likaväl som hemma kommer du åt bso WEBTID med en dator,
smartphone eller surfplatta kopplad till internet (GPRS, 3G, 4G, WiFi, LAN etc).
Ingen installation krävs för enheten som du surfar till bso WEBTID med.
Ingen data lagras lokalt på enheten.
Allt som skapas och matas in med bso WEBTID kommer omedelbart rakt in i
BYGGsamordnarens databas.

Mer information
hittar du på vår hemsida,
www.byggsamverkan.se.
Där finns demonstrationsfilmer,
tips på val av enhet och mycket
mer.
BYGGsamverkan AB
Tel 031-20 00 26
Tel 08-703 95 20

