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Gratis for enkeltbruger og billig for virksomheder

 MakeTimeSheet benyttes til elektronisk registrering af timer og øvrige oplysninger, som benyttes til
timeregistrering, lønberegning og fakturering. 

Med enkeltbruger versionen har man styr på alle registreringer vedrørende løn eksempelvis arbejds-
timer, ferie, afspadsering, sygdom, barn syg, løntillæg, overtidsbetaling, kørsel i egen bil, flexkonto etc. 
Der kan udtrækkes lønstatistik en valgfri periode eks. uge 14 dage eller måned, som kan afleveres til 
arbejdsgiver, benyttes til udarbejdelse eller kontrol af lønseddel.   

Flerbruger versionen til virksomheder adskiller sig fra enkeltbruger versionen på følgende hoved-
områder:

1. Registreringer kan tilpasses individuelt for forskellige personalegrupper, så hver gruppe kun har ad-
    gang til de registreringer, som er relevant for dem.

2. Til alle registreringer kan der tilknyttes en lønkode, så alle registreringer kan danne datagrundlaget 
    for en automatisk lønberegning.

3. Der kan håndteres flere lønperioder eks. 14 dages lønnede og månedslønnede.

4. Data kan eksporteres til alle løn- og ERP systemer eksempelvis Danløn og C5. 

Det er gratis at benytte enkeltbruger versionen, mens flerbruger versionen koster 40,- eks. moms per 
medarbejder per måned. Det er 100% gratis at prøve flerbruger versionen i 30 dage og uden nogen 
som helst bindinger.

Enkeltbruger konto

På  oprettes altid først en enkelt bruger konto.www.maketimesheet.com

Når der oprettes en ny konto 
oprettes der samtidig nogle 
standard registreringsmoduler, 
så man straks kan fornemme 
logikken bag programmet og 
begynde at lave sine egne 
moduler eller tilrette standard 
modulerne. 

Herefter er det bare at udføre 
sine registreringer. 

Så snart ens konto er 
oprettet, kan man downloade en 
bruger manual fra 
www.maketimesheet.com

Man kan logge på sin konto fra alle
web browsere uanset om der benyttes computer, tablet eller smartphone. 

Vil man hellere benytte en app til at registrere og logge på kan den downloades til Android, Apple og
Windows Phone. 
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Registrering 

MakeTimeSheet er en online løsning og alle registreringer udføres enten med en web browser eller 
på app´en. 

Alle typer af data 
kan registreres det 
gælder tider, timer,
decimaltal, heltal
og listbokse. 

For hver registrering
bestemmes om det 
skal være for en 
enkelt dag eller en 
periode.

I enkelt bruger versionen
er alle registreringsmoduler tilknyttet den ene bruger, som har oprettet kontoen, mens der i flerbruger
versionen kan knyttes forskellige registreringsmoduler til forskellige brugere. 

Statistik og rapporter

Alle registreringer gemmes i 2 år og der kan udtrækkes statistik på dag, uge, 14 dage lige, 14 dage 
ulige, måned og år. 

For hver registreringsmodul bestemmes om registreringen vedrører arbejdstid eller andet. Alle regi-
streringer som vedrører arbejdstid indgår i arbejdstidsstatistik og flexopgørelse. 

For at udtrække en statistik vælges type og herefter kan der filtreres på alle data, som indgår i statistik-
ken. Statistikken kan i enkelt bruger versionen downloades som Excel fil.

I flerbruger versionen kan der udtrækkes filer til det valgte lønsystem. Er lønsystemet ikke dækket af 
de eksisterende skabeloner, etablerer TetraSoft uden omkostninger en anvendelig skabelon. 
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Kontakt

TetraSoft A/S
Krakasvej 17
3400 Hillerød
+45 29 80 97 00
www.tetrasoft.dk 

Flerbruger version

Flerbruger versionen er rettet mod virksomheder, som ønsker at systematisere medarbejdernes regi-
streringer til brug for bl.a. timeregistrering, lønafregning og fakturering. 

Der findes en lang række udbydere af timeregistreringssystemer både herhjemme og i udlandet og 
der kan downloades i hundredevis af gratis app´s til samme.

Vi har valgt at lave en 100% web løsning, som er væsentlig billigere end sammenlignelige systemer
på det danske marked, som har integration til lønsystemer. Når vi kan levere en løsning til kun 40,- 
eks. moms per måned per bruger skyldes det primært 3 forhold.

1. Det er en 100% gør det selv løsning. Det vil sige, at man som virksomheds bruger af MakeTimeSheet
    selv opsætter systemet på sin konto og administrerer denne. Vi er selvfølgelige behjælpelig med 
    support i forbindelse med fejl og mangler, men vi supporterer ikke med oplysninger, som kan findes
    i bruger manualen. Man skal derfor påregne, at bruge tid på at læse manualen og selv opsætte 
    systemet. Alternativt kan TetraSoft gøre det til fast pris. 

2. Vi har 15 års erfaring med avancerede web applikationer, som eksempelvis MapFleet, hvor vores 
    mange kunder aldrig har lidt et tab af data og hvor oppetiden er på mere end 99,99% i de sidste 15 år. 
    Vi hoster selv vores løsninger i eksternt datacenter og har etableret en MakeTimeSheet løsning, 
    som ikke kræver masser af manpower at holde i luften.

3. Vi forventer, at nå ud til mange brugere og har sat prisen derefter fra start! 

Det er meget enkelt at vurdere, om MakeTimeSheet kan gøre en forskel for din virksomhed. Gør 
følgende:

1. Opret en enkeltbruger konto på www.maketimesheet.com.  
2. Download bruger manualen og læs afsnit om enkelt bruger version.
3. Opret de registreringsmoduler, som din virksomhed har brug for på enkeltbruger kontoen.
4. Udfør registreringer og udtræk statistik. 
5. Hvis det stadig er interessant, så læs afsnit i manualen om flerbruger version og opgrader dernæst 
    din konto til flerbruger.
6. Opsæt din flerbruger konto til at understøtte de forskellige medarbejder grupper og deres regi-
    streringsbehov. Brug systemet gratis de næste 30 dage. 
7. Hvis MakeTimeSheet skal benyttes ud over de 30 dage, så underskriv og indsend abonnements-
    aftalen, så den er TetraSoft i hænde senest 30 dage efter opgradering til flerbruger. 
8. Hvis MapFleet ikke skal benyttes fremover foretages intet. Kontoen lukkes automatisk efter de 30 
    dages gratis brug. 

Husk at alle flerbrugere gratis kan få oprettet en skabelon til dataudtræk til brug for lønberegning, 
uanset hvilket lønsystem, ERP system eller database som anvendes.


