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 Microsoft Business Solutions C5                
 

Mødetidsregistrering 
 Jobtidsregistrering 

MPS- Produktionsstyring 
Projektregistrering 

Adgangskontrol 

 

 
Mødetidsregistrering. 
Individuel mødetidskalender og valgfri opsætning af 
flextid, giver stor fleksibilitet både for medarbejder 
og virksomhed  
• Komme- /Gå- /Flextid 
• Fraværstid 
• Overenskomststyring 
• Lønadministration 
Fra PC skærmen kan medarbejdernes 
registreringer løbende overvåges og ændres. 
Fravær ved sygdom eller anden fraværsårsag 
registreres fra PC skærmen og indgår herefter i 
statistikker og timeopgørelser til lønbehandling.  
 

Jobtidsregistrering. 
Registrering af medarbejderens tid anvendt på 
produktionsordre med specificering af:  
• Jobtid/opstillingstid 
• Angivelse af produkter som 

gode/kasserede/fejlårsag 
 
Efterkalkulation.   
Efterkalkulationer specificeres på den enkelte 
medarbejders timeforbrug.  
 

MPS produktionsstyring.      
Produktionsstyringen omfatter oprettelse af 
produktionsordre med angivelse af tids- og 
materialeforbrug. 

MPS materialestyring.     
Materialestyringen giver overblik over de enkelte 
varer til en produktionsordre. Det være sig varer 
som er reserveret og udleveret  fra lageret, eller 
færdige varer indleveret til lageret ved 
færdigmelding af produktionsordren.   
 

Planlægning. 
Grovplanlægning med kapacitets belastning pr. 
maskine udføres automatisk i Job2Time ved 
oprettelse af en produktionsordre.   
 

Belastningsoversigten på PC skærmen giver et 
godt overblik over hver enkelt ressource, hvor det 
er nemt og hurtigt at ændre i grovplanen, det giver 
et sikkert grundlag for beslutninger,  
 

Integrationen med den grafiske finplanlægning CAPS 
fra Prolog er det perfekte værktøj, hvor en stram 
planlægning er ønskelig. Grafikken giver et sikkert 
overblik over den planlagte og forbrugte 
produktionstid. 
 

 
 

Projektregistrering. 
Er der behov for styring af store opgaver eller 
mange produktionsordre, kan registreringerne i 
Job2Time overføres til Projektmodulet, hvor 
specifikation af time og materialeomkostninger vil 
ske på: 
• Projekt / Art 
 

Adgangskontrol. 
Kontrol af medarbejderens adgang til 
virksomhedens afsnit. 

• Værksted 
• Lager 
• Administration 

 

Personidentifikation. 
Forskellige registreringsmedier kan anvendes: 
• Magnetkort 
• Stregkodekort 
• Adgangskode (ID-nummer) 
• Elektronisk Chip (iButton) 
 

              
 

iButton nøglen anbringes sammen med  nøglebundtet 
og er således altid ved hånden. 
 

Terminaler. 
Registreringer i Job2Time sker via UniCore® 
terminaler, et anerkendt dansk kvalitetsprodukt fra 
Crysberg. 
 

C5 menu med Job2Time 

 
   

 


