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PC systemet til den mindre og 
mellemstore virksomhed, hvor 
der er mulighed for integration 
til virksomhedens 
økonomisystem. 

 

UniTid32 
UniTid32 består af 5 hovedmoduler, der 
løser virksomhedens opgaver med at  
styre medarbejderens møde- og jobtider. 
 

Medarbejdere 
Her oprettes informationer på 
medarbejderen, der er nødvendige i den 
daglige administration. Informationerne 
er med til at give overblik og struktur i det 
daglige arbejde. 
 
Ud over de generelle informationer  for 
medarbejderen holder UniTid32 styr på 
informationer som stillingsbetegnelser, 
afdelinger, hold samt oplysninger 
omkring mødetider og lønforhold. 
 

Periode- og Dagskemaer 
Periode- og dagskemaerne i UniTid32  
giver overblik over medarbejderens 
mødetid således, at der for den enkelte 
medarbejder kan aftales individuelle 
mødetider, hvis det er nødvendigt. Der er 
mulighed for at tilbyde medarbejderen 
flextid, UniTid32 vil herefter holde styr på 
medarbejderens flexsaldo i forhold til 
den aftalte normtid. 
 
UniTid32 holder ligeledes styr på 
medarbejderens fravær, det være sig 
fravær både i form af ferie og sygdom, 
men også andre former for fravær.  
 
 

UniTid32 holder styr på medarbejderens 
overarbejde, og opdeler 
medarbejderens overtid i forskellige 
lønarter og satser i forhold til overtiden. 
Administrationen får dermed et sikkert 
overblik over omfanget af overarbejde i 
virksomheden. 
 

Kunder 
I UniTid32 er det muligt, at registrere alle 
kunderne med den nødvendige 
kundeinformation således, at 
produktionsordrene kan tilføjes de 
informationer, som er relevant for 
produktionen. 

 
Ordre 
Ordre til produktion oprettes i UniTid32, 
og udskrives herefter med stregkoder. 
Ordren kan opdeles i det antal arbejds-
operationer som ønskes, det er med til at 
giver virksomheden stor flexibilitet og  
styr på fordelingen af omkostningerne. 
UniTid32 giver virksomheden 
muligheder for kalkulationer både før og 
efter produktionen, det i sig selv er ikke 
epokegørende, det væsentlige her er, at 
datagrundlaget for efterkalkulationen 
bliver registreret i UniTid32, og derfor 
ligger klar til behandling, straks 
produktionsordren bliver færdigmeldt. 

UniCore® Terminalen 
Terminaler til registrering af 
medarbejderens ”Komme- Gå- og 
Jobtider” er en vigtig del af UniTid32 
systemet. 
 

 

Med anvendelsen af stregkoder for både 
medarbejderen og produktionsordren, 
giver terminalen både en hurtig og sikker 
registrering af medarbejderens 
tidsforbrug af løntimer og jobtimer. 
  

Registreringsmåder 
Forskellige registreringsmedier kan 
anvendes for medarbejderregistrering. 
• Magnetkort 
• Stregkodekort 
• Adgangskode (ID-nummer) 
• Elektronisk Chip (iButton) 
 

        
 

iButton nøglen anbringes sammen med  
nøglebundtet og er således altid ved 
hånden, en både hurtig, sikker og nem 
måde at registrere medarbejderen på. 
 

Udskrifter 
Med de mange udskriftsmuligheder som 
findes i UniTid32, får virksomheden et 
stærkt værktøj til styring af dagens 
opgaver. 

 


