
Tidsregistrering
- en del af Workforce Management

Vi er GDPR-compliant!

I er meget bedre stillet, i forhold til EU-kravene om persondata – GDPR, når I vælger Worklogger

Tillid er godt… Worklogger gør den bedre!
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Hvad er Worklogger?
Worklogger er et Workforce Management (WFM) 
program der ligger i skyen, som omfatter alle de 
aktiviteter, der er nødvendige for at sikre, at 
virksomheden har effektive medarbejdere. 
Jeres medarbejdere kan nemt indberette tid, 
materiale forbrug, maskintimer, kørsel, 
billeddokumentation, GPS-dokumentation og 
meget mere, direkte fra deres telefon i felten.

Disse registreringer giver mulighed for at 
gennemføre analyser af produktivitet og fravær. 
Dermed kan Worklogger samtidig være et redskab 
for ledelsen til at optimere driften, finde besparelser og 
undersøge, hvor produktiviteten er mindre end den burde være og hvorfor. Tidsregistrering har været en del af 
hverdagen siden industrialiseringen slog igennem i 1800-tallet med stempelure. Dette findes stadig, men i mindre 
omfang end tidligere. I dag er tidsregistrering et ledelsesredskab som kan bruges til fælles målfastsættelse mellem 
ledere og medarbejdere.

Tidsregistrering er i dag essentielt for de fleste virksomheder, det er det fordi at tidsregistrering er direkte relateret til 
effektivitet. Disse to går hånd i hånd og uden effektivitet på arbejdspladsen, vil intet blive udført godt eller til tiden. 
Medarbejdernes effektivitet kan omsættes til operationel effektivitet, hvilket gør at en virksomhed kører som en 
velsmurt maskine.

Øget effektivitet tillader også at en virksomhed løbende kan forbedre sine produkter og tjenester, hvilket har stor 
indflydelse på kundernes tilfredshed. Dette understreger altså, at pålidelig tidsregistrering og forbedret effektivitet 
resulterer i øget indtjening, som er nødvendig for at opretholde og udvikle virksomheden. Derfor kan tidsregistrering 
være en klar nødvendighed for at tage jeres virksomhed til næste niveau.

Udover forbedret effektivitet, så er der også en anden vigtig grund til at tidsregistrering kan være afgørende for jeres 
virksomhed. Med hensyn til medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, kan pålidelig tidsregistrering også være en 
fordel for medarbejderen. Når jeres medarbejdere er i stand til at få et ordentligt overblik over deres tid, kan de lave 
passende justeringer i forhold til hvordan de bruger deres tid i deres daglige arbejdsopgaver. Denne optimering kan 
hjælpe dem med at blive mere produktive og på samme tid mindre stressede, i takt med at de fortsætter med at 
udrette mere og oplever succes ved hjælp af Worklogger. Motiverede og produktive medarbejdere kan kun betyde 
gode ting for hele virksomheden.
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”Øget effektivitet i ledelsen, større tillid 
og mere produktivitet på arbejdspladsen!”

Worklogger kan skabe større tillid mellem medarbejdere og ledere. 
Især fordi det øger kvaliteten i de beslutninger, der træffes i dagligdagen. 
Men også fordi vi kan være med til at sikre, at man har den rigtige 
medarbejder, på det rigtige job, til den rigtige pris. 

Worklogger kan skabe grundlag for effektiv ledelse
Kun det der bliver målt og registreret, kan forvaltes, derfor er Worklogger et redskab 
der skaber grundlag for god ledelse, da vi er med til at styrke produktiviteten i virksom-
heden. Gode ledelsesbeslutninger kræver et godt informationsgrundlag, og det kræver 
data. Der er et stigende krav i danske virksomheder (ikke mindst fra topledelsen) om, at 
man kan levere data, målinger og fakta.

Worklogger tager ikke ledelsesopgaven fra lederne. Der er forskel på at generere/styre 
data og på at træffe de ledelsesmæssige beslutninger, der besluttes ud fra disse data. 
Men ledelse og ledelsesbeslutninger bliver som regel mere rationelle som følge deraf.

Tillid er noget man opbygger… SAMMEN!
Det er altid sværere at forklare, hvordan tidsregistrering eller andre kontrol 
foranstaltninger kan skabe mere tillid hos medarbejderne, end det er at sandsynliggøre, 
at det er godt for virksomheden og dens ledelse. 

Det er i medarbejdernes interesse, at beslutninger vedrørende arbejdsstyrken, træffes 
på et oplyst grundlag. Alle registreringer logges i Worklogger, så medarbejderne har en 
garanti for at deres registreringer altid er let tilgængelige. Dette styrker deres position 
i virksomheden, da de altid kan dokumentere hvad de har lavet, hvor de har været og 
hvor længe de har været om det. 

Hvis alle parter er enige om hvad der skal ske, så er der ingen grund til ikke at registrere arbejdet. 
Det er som regel kun de parter der ikke er enige i hvad der skal ske, der ikke har interesse i at dokumentere 
hvad de har lavet.

Worklogger kan hjælpe med at øge produktiviteten
Vi hjælper med at ”sætte pris på medarbejderne”, ikke kun i overført betydning, men 
også bogstavelig talt. 

Personale relaterede omkostninger er i Danmark den absolut tungeste omkostningspost 
og udgøre tit op til 80% af de samlede omkostninger for virksomheden. Så set fra et 
ledelsessynspunkt, vil det være irrationelt og ubetænksomt IKKE at interessere sig for at 
optimere netop denne omkostningspost. 
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Tidsregistrering via Web eller Smartphone

Vores tidsregistrering erstatter fuldstændigt gammeldags timesedler. I kan 
opleve hurtigere proces ved fakturering, tidsbesparelse og øget likviditet med 
Worklogger.

Hver virksomhed har forskellige behov og netop derfor tilbyder vi 3 forskellige 
måder at registrere tid på. I kan selv vælge, hvilke der skal være til rådighed, så 
timeregistreringen passer bedst muligt til jeres behov og arbejdsgange. 

1. Ugeseddel – via web/internetbrowser
Ugesedlen er en matrix lidt ligesom, I kender det fra Excel. Den er nem at navigere i og I bestemmer selv hvor 
mange timer der skal indberettes på de forskellige dage. Ugesedlen viser for en uge ad gangen, hvor medarbejderen 
kan indberette sin tid. En administrator kan her indberette timer for andre medarbejdere, modsat medarbejderen der 
kun kan indberette for sig selv.

Timeregistrering på iPhone og Android

For mange virksomheder er der ofte et stort behov for at kunne registrere timer i felten. 
Vores Apps til både iPhone og Android gør det nemt at timeregistrerer på farten, så vigtige detaljer ikke glemmes. 
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2. Detaljeret timeseddel

Den detaljerede timeseddel benyttes især af 
virksomheder, hvor medarbejderen skal have 
fri mulighed for at kunne indberette timer på 
et hvilket som helst tidspunkt, for en hvilken 
som helst dato.

Den kan også bruges, hvis der er behov for at lave flere timeregistreringer 
på samme opgave på samme dag, eller på flere forskellige projekter/sager 
på samme tidspunkt. Det kan for eksempel bruges sådan at medarbejderen 
fredag fyraften, indberetter tid for hele ugen på en gang, i stedet for at gøre 
det dagligt.

3. Komme/gå-registrering
Vores komme/gå-registrering logger det 
nøjagtige tidspunkt, hvorpå at medarbejde-
ren er kommet og gået. Ved arbejdets start, 
stempler medarbejderen ind direkte på et 
projekt/sag, og stempler ud ved endt arbej-
de. Herefter bliver den nøjagtige tid indbe-
rettet automatisk i systemet. Det er muligt at 
opsætte afrundingsregler i systemet. Det kan 
opsættes til automatisk at afrunde op/ned til 
hele minut intervaller 1, 5, 10, 15, eller 30.

Worklogger kan sættet op således at medarbejderen ikke kan redigere i 
indberetningen, kun tilføje en kommentar til sin leder om at rette tiden, 
hvis han glemte at stemple ind da han kom, eller ud da han gik.
I kan også sikre jer at medarbejderen kun kan stemple ind/ud inden for et 
eller flere geografiske områder som I definere.

Sygdom/fraværsregistrering
I Worklogger app’en kan man med få klik 
indberette dagens sygdom eller fravær, 
hvis man af den ene eller anden årsag ikke 
arbejder den pågældende dag. Data samles 
hurtigt og overskueligt, så lederen dels kan 
godkende fraværet, men ikke mindst også 
trække en rapport og se, om noget ser 
unormalt ud. Det giver de bedste 
forudsætninger for at kunne reagere på det.

Med Worklogger kan medarbejderne registrere alle typer fravær såsom 
sygdom, ferie og kursus mm. Systemet er bygget op til at kunne tilpasses den 
enkelte virksomheds behov og lade medarbejderne registrere lige præcis den 
type fravær, I har brug for. Fravær er uproduktiv tid og på den måde hjælper 
fraværsregistreringerne dig også med at se, hvor og hvornår pengene bliver 
tjent og ikke mindst opdage, hvor forretningen kan optimeres.
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Kundegodkendelse / Kundeunderskrifts funktionalitet

Hvis I skal have timer 
godkendt af kunden inden 
I kan fakturere dem, så er 
vores underskrift funktion 
noget for jer.

Underskrift fra kunde
Det fungere på den måde at når medarbejderen skal have 
sine timer godkendt, så vælger han projektet/sagen og 
dagen/ugen han skal have godkendt. Herefter finder han sin 
kontaktperson, som så vil modtage én engangs-PIN kode på 
sms på hans telefon, der skal indtastes inden han kan 
underskrive ugesvedlen på medarbejderens telefon, på 
samme måde som når man modtager pakker fra Post Nord.

Det er også muligt at sende timerne til underskrift direkte til 
kontaktpersonen. Her vil kontaktpersonen modtage en SMS 
med et link i stedet for en engangs-pinkode, hvor 
kontaktpersonen kan underskrive ugesedlen direkte fra han 
egen telefon i stedet for at underskrive på medarbejderens 
telefon.

Når kontaktpersonen har underskrevet, så gemmer vi 
tidspunkt, GPS-punkt og underskrift sammen som dokumentation for underskrift og ugesedlen bliver låst og timerne 
er derefter klar til fakturering.

Der bliver ligeledes dannet en 
ugeseddel, magen til dem I 
kender fra papir, med 
kontaktpersonens underskrift, 
som automatisk kan sendes 
med fakturaen til kunden.
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Forbrug af materialer/vare og maskintimer

Der er mange penge at spare ved at registrere materialeforbruget på den 
rigtige måde. Det reducerer spild og svind, og sikrer at alle forbrugte 
materialer tæller med i det samlede regnskab.

Materialer eller forbrug af enhver anden art kan registreres direkte fra App’en, 
eventuelt sammen med registrering af tid eller dokumentation.

Viderefakturering af materiale/vare forbrug
Når medarbejderen har indberettet forbruget fra appen og 
I har godkendt det, kan I overføre indberetningerne direkte 
til fakturaen, enten i Worklogger, eller det kan bruges som 
grundlag for fakturering i et hvilket som helst andet system. 

Hvis I bruger Dinero eller e-conomic bliver jeres fakturaer 
bogført automatisk i jeres økonomisystem fra Worklogger.

Forbrugsregistrering fra mobil app

I Workloggers App kan I og 
jeres medarbejdere også 
registrere maskintimer på 
de projekter/sager de 
anvendes på, direkte fra 
felten. Herefter ligger 
indberetningerne klar i 
Worklogger til godkendelse 
inden fakturering. 

Fakturer, præcis som I plejer
Materialeforbruget og maskintimer bliver registreret direkte 
på et projekt og kan trækkes ud af systemet, når kunden skal 
faktureres.

Worklogger kan nemt integreres med jeres nuværende økonomisystem. På den måde forbliver jeres vante 
faktureringsrutiner uændret.

I har også mulighed for at trække registreringsrapporter ud i printvenlige sider eller blot til Excel, hvis I ønsker en 
manuel fakturering.

I kan endda styre i Worklogger hvilke materialer/maskiner 
der skal kunne registreres forbrug på. Da det ikke altid er 
hensigtsmæssigt at have hele sit varekartotek til rådighed til 
forbrugsregistrering.



9Worklogger ApS · CVR: 35834303 · +45 78 75 95 75 · info@worklogger.io

www.worklogger.io

GEO-Lokalisering

Vores GEO-lokalisering giver jer 
et overblik som I med garanti ikke 
har set før. Vi tilbyder 2 former for 
GEO-lokalisering, SmartGEO og 
LiveGEO. Begge moduler kan bruge 
GEOfencing.

SmartGEO
SmartGEO tager et GPS-punkt når jeres medarbejdere stempler ind/
ud og går til/fra pause. I kan også altid se hvor og hvornår de mødte 
på arbejde, gik til/fra pause og forlod arbejdspladsen.

LiveGEO
LiveGEO tager GPS-punkter gennem hele arbejdsdagen af jeres 
medarbejdere. Det er den absolut bedste måde at føre 
dokumentation på. LiveGEO sikre ikke kun jer, at jeres medarbejdere 
er der hvor de skal være. Det sikre også medarbejderne og jeres 
kunder. Jeres medarbejdere kan med LiveGEO dokumenterer at de 
faktisk har være der hvor de burde være og I kan dokumentere over 
for jeres kunder at det, de har betalt for, også er det de har fået.

Med LiveGEO kan I helt præcist dokumentere hvem der har lavet 
hvad, hvor og hvornår.
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GEOfencing – begræns ind/udstemplingsområder

Med GEOfencing, har I 
mulighed for at definere 
specifikke geografiske 
områder hvor jeres 
medarbejdere må stemple 
ind og ud.

Med LiveGEO, vil jeres medarbejdere der har glemt at stemple ud, blive notificeret når de forlader 
området, med en påmindelse om at de skal huske at stemple ud inden de går og at de ikke kan stemple 
ud uden for området. Et kort vil samtidigt blive vist, så de kan se hvor de er i forhold til GEOfencet. Med 
SmartGEO, vil medarbejderne kun få notifikationen hvis de prøver at stemple ud uden for et GEOfencet.

For at bruge GEOfencing 
kræver det enten 
SmartGEO eller LiveGEO 
modulet er aktiveret.
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Kørselsafregning

Med vores automatiske 
kørselsafregning kan I lægge blyant 
og blok på hylden. Så er det slut med 
at glemme at registrere kørsler og 
halvt udfyldte kørebøger.

Automatisk kilometer afregning
Vores app kan fungere som en automatisk elektronisk kørebog. 
Jeres medarbejdere kan fra app’en vælge at køre til en projekt 
lokation og ved ankomst automatisk få indberettet kørte kilometer 
direkte på projektet/sagen. 

Det er ikke et krav at have GEO-lokalisering aktiveret for at kunne 
anvende automatisk kilometerafregning. Kørselsregistreringen kan 
registreres som kørt i egen bil eller i firmabil. 

Synkronisering til e-conomic
Har I projektstyring i e-conomic kan I automatisk få kilometer 
afregningen overført til e-conomic. 

Kørselsudlæg
Udlæg i forbindelse med kørsel kan registreres og indberettes via 
billeddokumentation.
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Dokumentation - foto/video/filer via app
Billeder og andet dokumentation, til 
blandt andet kvalitetssikring, kan 
udfyldes og gemmes direkte på 
projektet/sagen, så slipper I for at 
arkivere papirblanketter i ringbind og 
sortere billeder fra digitalkamera eller 
telefon. Ved at bruge Worklogger bliver 
arbejdet afsluttet med det samme 
og bliver ovenikøbet let at dele med 
bygherre, tilsyn, kunder eller andre der 
skal følge med i arbejdet.

Ubegrænset lagerplads
I skal ikke tænke på lagerplads når I vælger Worklogger. Modsat vores 
konkurrenter takserer vi ikke for brugt lagerplads på serverne.

Dokumenter før/under/efter billeder ved 
udført arbejde. 
Vi understøtter alle filtyper til upload. Så I har mulighed for at uploade 
billeder, video, filer og anden dokumentation, så alle der deltager i 
projektet/sagen kan følge med, se hvad der er sket under hele 
processen.

Tilføj udlæg løbende
Jeres medarbejdere kan løbende tilføje udlæg direkte på projekterne/
sagerne fra felten, som derefter kan godkendes.

Markér på billeder
Selvom det siges, at et billede siger 
mere end 1000 ord, har man ofte 
brug for at kunne præcisere et 
specifikt område eller element på 
et billede.

For at gøre dette muligt har vi 
udviklet en funktion til markering/
tegning på billeder. Markeringerne 
foretages ved hjælp af 
frihåndstegning.

I kan også skrive en kommentar til 
billedet. Når I er færdig med 
markeringerne på billedet, 
gemmer I blot dokumentationen i 
appen og det overføres automatisk 
til administrationen.
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Fakturering

Timer, materialer, maskintimer, arbejdssedler og andet dokumentation, kan 
let overføres til fakturaen i Worklogger. Når I bogfører og sender fakturaen fra 
Worklogger, bliver den automatisk bogført i jeres regnskab. 

Jeres kunder vil stadig modtage det samme layout de er vant til fra jer, da vi 
bruger det layout I har opsat i jeres regnskabsprogram.

Faktura tracking
Efter fakturaen er sendt afsted, kan I se hvornår fakturaen er åbnet, af hvem, og om de har klikket på eventuelle links I 
har sendt med.

EAN/GLN fakturering

Skal I sende EAN fakturaer, så kan vi også klare det. I skal ikke foretage jer noget 
anderledes end I plejer.

I skal blot vælge at fakturaen skal sendes som EAN når I bogføre den, så sørger 
vi for at EAN-fakturaen ankommer til rette person eller virksomhed.
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Lønstyring

De fleste virksomheder bruger meget tid på udarbejdelse af løn til deres 
medarbejdere. Det er ikke kun en administrativ tung post, men også en 
opgave hvor der medfølger en del fejl, så som manuelle fejlindtastninger og 
fejl kørsel af løn.

Alt det slipper I for med vores lønstyring.

Funktionær, løngrupper og tillæg
Jeres medarbejdere kan sættes op i løngrupper som hver især kan have forskellige løntillæg tilknyttet. Alle slags tillæg 
kan opsættes i Worklogger. Det kan blandt andet være over-/weekend arbejde eller skur-/genetillæg. I kan endda 
styre det således at tillæggene kun skal være på specifikke dage på ugen.

Automatisk eller manuel lønkørsel
Når lønnen skal laves, er den lavet på 3 klik. Først vælger I løn perioden, derefter de løngrupper der skal laves løn for 
og til sidst overføre I lønfilen til lønsystemet, og så er I færdige. I får altid et overblik over alle medarbejderne samt 
løngrupper der bliver dannet i filen, så I kan dobbelt tjekke at alt er korrekt inden I overføre det til lønsystemet. 

Hvis I bruger et lønsystem som vi ikke er integreret med endnu, så kan I bruge vores lønstyring som grundlag for løn i 
jeres lønsystem, uden at I vil være nødsaget til at skulle udregne timer/tillæg manuelt.
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Administrationen - Weblogin

Webadministrationen er kommandocentralen i Worklogger. Hvis I vælger at 
bruge vores integrationer til eksterne regnskabsprogrammer og lønsystemer, så 
behøver I nødvendigvis ikke logge ind i dem mere hvad angår den daglige drift, 
da I kan styre alt fra Worklogger. Det er også herfra I bestemmer hvem der skal 
have adgang til de forskellige funktioner i Worklogger. 

Kunder, projekter(sager) og afdelinger
Fra administrationen kan I oprette afdelinger hvis I vil dele medarbejdere, kunder eller projekter(sager) ud på 
forskellige afdelinger. 

Adgangs kontrol og anden system opsætning
Det er også fra administrationen at I kan oprette rettighedsprofiler, som I kan tilknytte til de forskellige medarbejdere.
I kan styre ned til mindste detalje hvem der skal have adgang til hvad i systemet.

Der er mange muligheder for opsætning af tidsregistrering, projekt(sager) adgange, forskellige salgspriser på 
forskellige projekter. Kontakt os for at høre mere om en opsætnings mulighed der passer skræddersyet til jeres behov.

Chat og beskeder - skriv med medarbejderen fra administrationen
Det er også muligt at sende beskeder til jeres medarbejdere direkte fra administrationen. Det betyder at I lyn hurtigt 
kan kommunikere informationer ud uden at skulle skrive til hvert enkelt medarbejder fra jeres egen mobil.

I har også mulighed for at oprette gruppe-chats, hvis der er noget der skal kommunikeres ud til flere medarbejdere på 
en gang. 
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Ekstrem solide håndværkertelefoner
Worklogger app’en virker selvfølgelig på alle telefoner, men skulle I have lyst til nye håndværker telefoner, så kan vi 
hjælpe jer med det også. 

De fleste mennesker er vant til at en håndværker telefon, som er beskyttet mod fald, ligner en kampvogn i 
formindsket størrelse – store gummi kanter, en masse metal og store skruer på bagsiden. Faktisk kan en håndværker 
telefon godt se stilfuld ud og samtidig have høje hardware specifikationer. Vores håndværker telefoner er 
IP68-certificeret, hvilket betyder, at den er støvtæt, vandtæt, stødsikker, ridsefri og kan modstå meget høje og meget 
lave temperaturer. Nåh jo, og så kan I bruge skærmen som hammer!

Som I kan se på nedenstående billeder, kan vores robuste håndværker telefon virkelig klare mosten! I kan finde 
videoerne af IP68 crash testene på vores hjemmeside www.worklogger.io 

IP68 Crash Test: Panzer skærm IP68 Crash Test: Varme/kulde

Skærmen kan bruges som hammer! Telefonen kan koges og fryses ned!

I kan have den med overalt og I behøver ikke bekymre 
jer om, at den går i stykker på grund af vand, eller hvis I 
taber den i sand, cement eller andet byggemateriale. 

Den er i øvrigt udstyret med dual-SIM, så jeres 
medarbejdere kan både have deres arbejdsnummer og 
privatnummer i den. Den kan også leveres med en 
trådløs opladerstand. 
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Integration til regnskab og lønsystemer
Med vores integrationer til jeres regnskabsprogram og lønsystem, kan I styre alle daglige arbejdsprocesser fra 
Worklogger. I behøver kun at logge ind hos os for at få et komplet overblik over jeres virksomhed.

e-conomic
Med vores e-conomic integration bliver alt jeres data automatisk 
synkroniseret over til e-conomic. Ved konto oprettelse hos Worklogger, 
henter vi automatisk jeres kunder, medarbejdere, projekter og vare over 
til Worklogger fra e-conomic, så I ikke skal oprette dem alle manuelt i 
vores system. Det betyder at I kan komme i gang med Worklogger, 
komplet integreret til e-conomic på få minutter. 

Vi tilbyder 2 integrations muligheder, Faktura- og Projekt integration.

e-conomic - Faktura integration
Med vores faktura integration kan I bogføre og sende fakturaer direkte fra Worklogger. Vi synkroniserer alle jeres 
ansatte, kunder, produkter og fakturaer over til e-conomic automatisk.

e-conomic - Projekt integration
Hvis I har aktiveret tillægsmodulet “Projektstyring” e-conomic, kan I med fordel anvende vores projekt integration. 
Med projektintegrationen synkroniseres ansatte, kunder, produkter og fakturaer, ligesom i fakturaintegrationen, 
dertil også projekter, timer og kørselsindberetninger.

2-vejs kommunikation mellem Worklogger og e-conomic (webhooks)

I kan med webhooks få 2-vejs kommunikation mellem Worklogger og e-conomic. Det betyder at det ikke kun er data 
der bliver opdateret fra Worklogger til e-conomic. Data i opretter eller redigerer i e-conomic bliver også opdateret til 
Worklogger. Med andre ord, I kan trygt arbejde i begge systemer og være sikker på at jeres data er 100% ens begge 
steder.

Dinero
Med vores faktura integration kan I bogføre og sende fakturaer direkte 
fra Worklogger. Vi synkroniserer automatisk jeres kunder og fakturaer fra 
Worklogger over til Dinero. Ved konto oprettelse henter vi automatisk 
jeres kunder over til Worklogger fra Dinero, så I ikke skal oprette dem 
alle manuelt.

Bluegarden/Data-løn, Danløn og Proløn
Det har aldrig været hverken hurtigere eller nemmere at lave løn, end med vores integrationer til de danske 
lønsystemer! Inden I eksporterer løn til Bluegarden/Dataløn, Danløn eller Proløn, laves der en prøvekørsel i 
Worklogger, hvor I kan se om alt er som det skal være, inden I eksportere det til lønsystemet. Her får I samtidig et 
komplet overblik over alt hvad der skal udbetales i løn per medarbejder, både i timer, tillæg og kroner.  

eKontoret - konverter jeres regnskab til e-conomic

Gør som 1000’vis af andre – skift til e-conomic!
MEN lad nogle professionelle gøre det for jer!

Med mere end 3000 e-conomic konverteringer, af virksomheder fra 
forskellige brancher og med forskellige behov, får I svært ved at finde 
andre samarbejdspartnere med samme erfaring inden for konvertering 
til e-conomic, som eKontoret. Kontakt os og hør mere i dag!

Vi har flere integrationer på vej, både til regnskabsprogrammer og lønsystemer.  
Kontakt os og hør nærmere hvis I savner en integrations mulighed.

KONTORET
[vi gør det enkelt]
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Support og Service

Vi tilbyder flere muligheder for support. Hvad enten I har brug for telefonisk, 
mail, chat, eller teknisk support, så sidder der altid en behjælpelig sjæl klar til 
at give jer den support I har brug for.

Telefon
Mandag – Lørdag
kl: 10:00 – 18:00

Mail
Mandag – Lørdag
kl: 10:00 – 18:00

Chat
Mandag – Lørdag
kl: 10:00 – 18:00

Teknisk support
Mandag – Lørdag
kl: 10:00 – 18:00

Tilfredshedsgaranti

Det er vigtigt for os at I er en tilfreds kunde!
Det er ikke kun vigtigt for os, at I får en god service og at I er tilfredse 
kunder, I skal også spare mange penge når I vælger at bruge Worklogger. 
Det er selvfølgelig ikke nok at vi er overbevist om at I kan spare mange 
penge, det vigtigste er at I kan se det.

Derfor tilbyder vi 60 dages fuld tilfredshedsgaranti!
For at forsikre os, at I er 100% tilfreds med vores service og for at I ikke skal bekymre 
jer om at I bruger penge på noget, som I måske ikke vil bruge alligevel, så 
tilbagebetaler vi selvfølgelig hver en krone I har brugt på Worklogger, hvis I ikke er 
tilfredse. Så I kan trygt komme i gang med Worklogger uden at være bekymret over 
hvad det måske kunne koste jer.

14 dage gratis og INGEN opstartsgebyr!
Hos os er der ingen skjulte gebyrer eller opstartsgebyr. Hvis I aktiverer 
jeres konto inden de første 14 dage er gået, så får I selvfølgelig stadig 
de første 14 dage gratis!
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Det siger vores kunder



Tak for DIN tid!

Tillid er godt… Worklogger gør den bedre!


