Hogia PBM Time & Attendance
Gör din tidrapport var du vill, när du vill

Hogia PBM Time & Attendance är ett webbaserat försystem till
HogiaLön Plus. Hogia PBM Time & Attendance hjälper dig att
hålla ordning på dina medarbetares arbetade tid för rapportering
till lönesystemet.

Med Hogia PBM Time & Attendance får du hjälp med:
•
•
•
•

registrering av tid- och löneunderlag
enkel attesthantering
lättillgängliga lönespecifikationer för anställda
rapporter för uppföljning och sammanställning

Enkel och flexibel inrapportering

All inrapportering av avvikelser såsom semester, pappaledighet,
övertid, sjukdom och utlägg kan enkelt rapporteras in för längre eller
kortare tidsperioder för överföring till HogiaLön Plus. Du godkänner
en eller flera rader via tydliga och informativa symboler. Rapportering

kan göras veckovis eller månadsvis. Registrerade avvikelser kan
grupperas och sorteras på medarbetare, händelser eller datum för
den valda perioden.
Som stöd för frånvaro och närvaro registrering visas för den anställde
aktuellt arbetsschema där avstämning mot schema görs vid
registrering. Funktionen kan aktiveras eller inaktiveras och ställer inte
några krav på inmatning.

Attest

Hogia PBM Time & Attendance erbjuder en kraftfull attesthantering
där urval kan göras på olika begrepp såsom anställd och tidsperioder.
Det är enkelt att följa upp vilka anställda som har rapporterat in tid
alternativt vilka som har glömt att rapportera. Det finns möjlighet
att avvisa rader och skicka meddelande tillbaka till anställd vid
eventuella oklarheter. Attestering av en eller flera rader via tydliga
och informativa symboler.
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Rapporter

Genom rapporterna i Hogia PBM Time & Attendance kan du
enkelt följa upp enskilda transaktioner eller göra avancerade
sammanställningar. Urvalsmöjligheterna i rapporterna är många
och kraftfulla, utsökningar kan göras på ett antal olika begrepp
såsom händelser, lönegrupp och medarbetare.
Rapporterna kan tas ut i olika utskrifts format såsom PDF, RTF
eller till Excel.

Lönespecifikation

Anställda har tillgång till lönespecifikationer direkt i sin webbläsare vilket minimerar kostnader och administration kring utskick
av lönespecifikationer. Specifikationen innehåller uppgifter om
ackumulatorer för t ex semester, övertid, och komptid.

Personliga anpassningar och inställningar

Med Hogia PBM Time & Attendance kan du som anställd själv
styra vilka avvikelsearter som du vanligtvis arbetar med.
Allt för att göra inrapporteringsarbetet enkelt och effektivt. Här
kan du också välja vilket språk du vill arbeta med; svenska eller
engelska (tillval).

Hogia PBM Time & Attendance
i Hogias portallösning

Hogia PBM (Personal Business Manager) är en portal som
knyter samman företagets HR-processer och Hogias webbaserade produkter i en gemensam startsida – företagets startsida.
Innehållet i portalen kan enkelt anpassas för varje användare
genom rollstyrd behörighet.
Hogias portallösning ger dig många fördelar:
• Medarbetarna kan själva registrera adressändringar och närmast anhörig.
• Automatisk inbjudan med användarnamn och lösenord.
• Nyhet & Dokument – med möjlighet att publicera nyheter,
dokument, logotype och länkar till samtliga användare.
• Möjlighet att publicera kontaktuppgifter per bolag.
• Kraftfull säkerhet med bland annat stöd för krypterad kommunikation via SSL/HTTPS och där ”engångslösenord” via e-post
eller SMS finns som tillval. En stark lösenordshantering gör
det möjligt att ställa in längd och format på lösenord, spärr av
användarkonto efter ett antal felaktiga inloggningsförsök samt
hur ofta lösenord behöver förnyas.
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