
Tidredovisning - Frågor och svar

Är det möjligt med ett system som kan omvandla en vanlig 40-timmarsvecka  
(%-uell fördelning) så det fungerar med de som har förtroendearbetstid?

Ja, det är möjligt.

Hur ser era planer ut kring en tidsredovisning som visar allt på ett och samma ställe?

Intresset kring en mer enhetlig tidredovisning verkar stort. Statens servicecenter kommer titta vidare på detta och utvärdera 
möjligheterna att upphandla en lösning i likhet med den som visades på Samverkansdagen.

Kommer detta att kunna integreras i Heroma?

Tanken är att tredjepartsprodukter i likhet med denna ska kunna integreras med våra bakomliggande produkter.



Tidredovisning - Frågor och svar

Kan lösningen även hantera flextid?

Ja.

Applikationsnotiser kan upplevas som stressigt, hur ställer ni er till det?

I likhet med andra applikationer kan man slå av notiser. Applikationen använder mail för att meddela avvikelser/händelser. 
Ikonen som visas i mobilen notifierar exempelvis inte användaren om attesteringar, händelser med mera. 

Kul med appar, men borde inte fokus vara på befintliga tjänster först?

Våra större, befintliga system klarar väldigt mycket vilket ibland gör det komplext för leverantörerna att tillmötesgå våra  
förändringsönskemål. I dessa lägen kan det vara enklare att höja kvaliteten på befintliga produkter via nyttjandet av en  
tredjepartsprodukt.
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Hur hanteras tid som förs exempelvis på kväll?

TimeKey anpassas enligt de arbetstidsregler som gäller för aktuell personalkategori. Det finns inga begränsningar avseenede 
när på dygnet tid redovisas.

Kommer den totala systemadministstionen öka?

Intentionen är ändå att införande av den här typ av produkter medför minskad administration då det blir enklare att registrera, 
justera och attestera tider innan de per automatik exporteras till lön och/eller ekonomi.

Finns det koppling till sjuk/friskprocess och rehabverkryg?

Ja. I versionen som finns till datorn finns den möjligheten. Frånvaroanmälan (sjuk & VAB) samt bryt av pågående frånvaro 
kan göras från mobilen också.
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Går det att redovisa på flera olika projekt?

Ja, det går att fördela sin tid på olika projekt. 

Förutsätter denna  lösning att man använder både löne-och ekonomisystem via  
Statens servicecenter?

Eftersom lösningen inkluderar integrationer och monitorering av dessa så krävs det att kunden har både lönesystem och  
ekonomisystem hos Statens servicecenter. I varje fall initialt när tjänsten börjar erbjudas. 

Hur långt fram i framtiden är denna lösningen?

Minst ett år framåt i tiden då vi ska utvädera er feedback och upphandla en lösning om vi väljer att gå vidare.
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Hur ser en supportorganisation ut kring detta?

Skulle vi införskaffa denna lösning så ser vi till att etablera en supportorganisation internt hos Statens servicecenter i likhet 
med de som finns för våra andra tjänsteerbjudanden.

Hur ser systemsäkerheten ut?

Det är tvåfaktorsauteciering vid inloggning samt krypterad överföring.

Hämtas projekt från Agresso att redovisa tid på?

Ja, en sådan integration ser vi som en huvudfaktor för en smidig hantering.
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Innebär det en tvåvägskommunikation? Exempelvis sparade semesterdagar?

Ja, saldon kan impoteras från lönesystem. Systemet beräknar alla saldon utifrån bokade tider som finns tillgängliga i realtid 
för användaren.

Skulle man också kunna sätta upp integrationer från detta system till egna system, exempelvis 
projektverktyget Antura?

Ja. Initialt kommer dock Satens servicecenter att enbart erbjuda detta yttre lager kopplat till ekonomisystem och lönesystem 
för en komplett hantering.

Om projektinformation kommer från app, behöver det inte längre finnas projektinformation i  
lönesystemet eller hur hänger det ihop?

Normalt ingegreras produkten mot lön och ekonomisystem. Projektinformation hämtas från ekonomisystemet och  
upparbetad tid på respektive projekt exporteras tillbaks till ekonomisystemet.
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Det måste finnas en dialog med HR om tidrapportering ska kunna ske på ”distans”.  
Har ni haft den dialogen?

Vi har inte haft den dialogen då Samverkansdagen var ett forum där vi ville ha er input om detta är något vi ska gå vidare med 
eller ej. Skulle vi implementera denna lösning inom Statens servicecenter skulle HR absolut vara involverade i processen då 
det påverkar stora delar av personalen.


