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Työajan seuranta tai laskutettavien työsuoritusten kirjaaminen onnis-
tuu helppokäyttöisellä sovelluksella ajasta ja paikasta riippumatta.   

Käytetty työaika tai työsuoritukseen kirjattu tieto on  
reaaliaikaisesti nähtävissä, tarkastettavissa, hyväksyt-
tävissä tai raportoitavissa. Paperityötä ja jälkilaskentaa 
ei tarvitse tehdä, sillä työaikakirjaukset ovat ajan tasal-
la laskutusta ja palkanlaskentaa varten.

Toimii saumattomasti muiden  

sovellusperheen moduulien kanssa

NetBaron-sovelluksissa työajankirjausominaisuutta 
voidaan hyödyntää porautumalla kyseessä olevas-
ta sovelluksesta työajankirjaukseen. Tarvittavat tiedot, 
mm. asiakastiedot, kustannuspaikka ja työnumero, 
siirtyvät samalla mukana työaikamerkintään. Tilaus-,  
Projekti-, Tuotanto- ja Huolto-Baron tukevat porautu-
mista Kello-Baronin työajankirjausten välillä kumpaan-
kin suuntaan. Tämän jälkeen järjestelmästä voidaan 
välittömästi nähdä esimerkiksi kuinka paljon sisäisiä 
ja laskutettavia työtunteja työnumeroon on todellisuu-
dessa kirjattu. Työaikamerkintään laskutettavaksi syö-
tetyt tunnit ja tuotteet siirtyvät ilman lisätyötä laskutus-
jonoon käsiteltäviksi, mikä vähentää inhimillisiä näp-
päilyvirheitä ja nopeuttaa laskutuksen läpimenoaikaa.

Asetusten avulla oikeudet kohdalleen

Sovelluksen asetuksista käyttäjätunnukselle voidaan 
määritellä oikeudet nähdä, tarkastaa tai hyväksyä 
työaikakirjausmerkintöjä. Esimiehelle voidaan antaa 

oikeudet avata, muokata, ohjata tai siirtää työaika- 
kirjauksia toisen työntekijän työjonoon, jolloin esimies 
voi uudelleenohjata työsuorituksia helposti ja vaivatto-
masti mm. työkuormitus- tai sairastapaustilanteissa.

Paikasta riippumaton Mobi-Kello

Mobi-Kello on uudenlainen ratkaisu liikkuvan työn kir-
jaamiseen ja seurantaan. Se tarjoaa pienille pääte- 
laitteille, kuten matkapuhelimille ja PDA-laitteille ke-
hitetyn, helppokäyttöisen ja nopean sovelluskäyttö-
liittymän. Sen avulla tehdyn työsuorituksen voi kirja-
ta tehdyksi reaaliaikaisesti mistä ja milloin vain. Kirja-
ukset voidaan tehdä päätelaitteella vaivattomasti työ- 
kohteesta samalla, kun tehdään itse työsuoritusta.  
Asiakkaan luona tehty työnkirjaus parantaa reaaliaikai-
suutta ja vähentää viiveitä raportoinnissa ja laskutuk-
sessa.

Organisaation ja työntekijän yhteys 

aina reaaliajassa

Mobi-Kellossa on samat ominaisuudet kuin  
Kello-Baronissa, mm. tuoterekisterituki ja materiaalin 
kulutus varastosta. Tehty työ voidaan kohdistaa myös 
työnumerolle ja kustannuspaikalle. Työjonon seuran-
taan ja työn poimintaan on kehitetty helpottavia toi-
mintoja, jotka nopeuttavat oikean työn ja kulutetun 
materiaalin kohdistamista matkapuhelinkäytössä. 

Työajan seurantaa sähköisesti  
missä ja milloin vain 
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Ota yhteyttä 

Lisätiedot, tilaukset ja kumppaniverkosto:  
www.netbaron.fi | myynti@netbaron.fi | p. 029 000 9015

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen sähköisen taloudenhallinto-
ohjelmiston, jossa monimutkaisia prosesseja on yksinkertaistettu luomalla älykkäitä automatisointi- 
ratkaisuja arjen työtä helpottamaan. Tuloksena toimintavarmuutta, tarkkuutta ja tehokkuutta. 

Kello-Baron

• työajanseuranta, työajan ja materiaalin laskutus

• työjonon kirjaukset, seurannat ja ohjaukset

• tuoterekisterituki ja materiaalikulutus

• asetus-, perus- ja rekisteritietojen ylläpito

• tapahtumanimikkeet ja -kuvaukset

• tarkastukset, hyväksynnät ja seurannat

• raportit ja tulosteet

Mobi-Kello 

• työajan ja työn laskutuksen tapahtumakirjaus

• työjonot henkilökohtaisesti

• tuoterekisterituki ja materiaalikulutus

• työhön budjetoidun materiaalin poimintajono

• työhön kohdistuva/käytetty materiaalinäkymä

• työtapahtumanimikkeiden poiminta rekisteristä
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