
Dansk Virksomheds Service

Produktionsledelse til virksomheder

og Microsoft Dynamics C5

Komplet økonomi- og produktionsprogram til 

 optimering af produktivitet og effektivitet

Vi tilføjer viden til din produktion...
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Hvordan kan Job2Time hjælpe dig

Job2Time er programmet som organiserer produktionens data i et system. Det gør virksomheden i stand til at 
få overblikket over produktionens faser med hensyn til efterkalkulationer, kostpriser, planlægning, tids- og mate-
rialeforbrug. Alt sammen med det formål, at forbedre virksomhedens produktivitet.

Job2Time anvender stregkoder, det giver virksomheden alle fordelene, når sikkerheden for registreringer, online 
opfølgning på ordre og efterkalkulationer er vigtig beslutningsinformation for virksomheden.

Funktioner • Informationsløsninger • Virksomhedsanalyse • Økonomistyring • Vækst- og optimeringssystemer 

• Produktivitetsforbedringer • Materiale- og produktionsstyring • IT-sikkerhed

Personale og jobtidsregistrering • Produktionsordre med stregkoder • Projekt- / Time- og Sagsstyring

Job2Time er værktøjet til at give overblikket over virksomhedens produktivitet og effektivitet. Dansk Virksom-
heds Service har udviklet Job2Time. En administrativ værktøjskasse til at øge produktiviteten og skabe højere 
omsætning med nedsatte enhedsomkostninger. 

Op til 80% af virksomhedernes omkostningerne ligger i produktionen. Derfor er det afgørende med let adgang 
til de økonomiske nøgletal. Job2Time giver nøjagtigt overblik over produkternes kostpris ved simple indtastnin-
ger. Med systemet kan man nemt overvåge planlægningen, produktionsflowet, nøgletallene og sikre en effektiv 
udnyttelse af kapaciteten. Derved kan man frigøre ressourcer – både i ledelsen og i produktionen. 

– at skabe overblik og effektivitet



– anvendelsesområder 

Job2Time er udviklet til at levere de optimale ledelsesværktøjer, hvor der er fokus på forskellige styrings-
opgaver som virksomheder har. Herunder også produktionsområder med komplicerede styklister og 
og produktionsruter. Job2Time er med en bred vifte af løsninger tilpasses mange brancher som:

brancher

Jern & Metal

Plast

Elektronik

Handel & Service

ProdukTionsområder  

Maskinfremstilling

Værktøjsfremstilling

Enkeltstyksfremstilling

Serieproduktion

Projektproduktion

Underleverandører

Få øJeblikkelig sTaTus med ”knaPPen” 

Job2Time har ”knaPPen” der giver øjeblik-
kelig overblik. 
Hvad sker der her og nu?
Er alle beskæftiget med planlagte opgaver? 
Hvordan forbruges ressourcerne? 
Overholdes planlægningen? 
Hvad er nøgletallene? 
Et redskab til både ledelsen og produktionen 
for omgående at følge udviklingen.  uddannelse

Vi arrangerer kurser for de 
medarbejdere der skal benytte 
systemet. Kurserne kan afholdes 
hos virksomhederne eller hos 
DVS. Kurset tager udgangspunkt 
i de problemstillinger som er vig-
tigst at få løst for virksomheden. 
På kurset lærer medarbejderne 
at vælge de rigtige værktøjer, for 
at løse virksomhedens daglige 
problemstillinger. 



Microsoft Dynamics C5 og Job2Time
Job2Time er udviklet og integreret til Microsoft Dynamics C5, som samlet giver den komplette løsning til at gøre 
virksomheden effektiv og produktiv. Job2Time udvikles konstant, så den lever op til de nyeste versioner af C5.  
Der udvikles nye moduler i forhold til den løbende udvikling i produktionsområdet. 

dVs – dansk Virksomheds service
DVS har over 20 års erfaring med virksomhedsløsninger og Job2Time. Over 100 kunder har implementeret syste-
met. DVS kender virksomhedernes sprog. Med baggrunde som tekniker, programmør, ingeniør og økonom kom-
bineret med flere års praktisk virke på ledelsesniveau, kender DVS virksomhedernes problemstillinger. Vi kender 
redskaberne til at afbalancere investeringer og anvendelse af værktøjer til at skabe resultater på bundlinjen.  

kom i gang nu
Kontakt DVS for et uforpligtende møde 
eller besøg os på dvs.dk
- og lad samarbejdet begynde. 

Microsoft Certified Partner
Som Certified Partner leverer vi løsninger baseret på Microsoft Dynamics C5. Den 
stærkeste løsning til virksomheder indenfor handel, service og produktion. En opti-
mal løsning sammen med Job2Time.

Microsoft Small Business Specialist
Som Small Business Specialist har vi også fokus på små og mellemstore virksom-
heder. Små virksomheder løser de samme opgaver som store, men med færre 
ansatte. Det stiller brede krav til os om uddannelse og kvalifikationer, samt viden 
om virksomhedernes forretningsgange og strukturer. Vi har fået tildelt logoet, 
fordi vi lever op til kravene.

Microsoft Certified Professional
Som Certified Professional rådgiver vi om nye og eksisterende edb-løsninger. VI 
opsætter og implementerer det edb-tekniske med servere, netværk og software, så 
løsningerne er tilpasset virksomhedens ønsker og fremtidige behov.  
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