
EG Construction Site 
Et stærkt fundament til alle de 
løsninger du skal bruge
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Fokus på det som tæller!
Med EG CS:Time kan du og dine ansatte foretage hurtig tidsregistrering 
på farten. Det minimerer risikoen for fejl og forglemmelser. 

EG CS:Time giver et godt overblik over timeforbruget i virksomheden 
med enestående muligheder for at lave detaljerede udtræk – fx timeforbrug pr. projekt/
medarbejder/kunde. 

I mange tilfælde er der behov for at projektlederen godkender timeforbruget inden den 
endelige godkendelse i bogholderiet – derfor er det muligt i EG CS:Time at 
benytte tre-trins godkendelse. Ansatte kan registrere omkostninger som bropenge eller 
kilometergodtgørelse, når de registrerer timer. Alle brugere vil kunne registrere alle deres 
timer direkte via app’en.

Få mere ud af jeres tidsregistrering
Et digitalt værktøj til timeregistrering via mobil gør det nemt at holde styr på timerne i det 
daglige. Som administrator kan du sende mails eller beskeder direkte til medarbejderens 
telefon, hvis der skal kommunikeres fra kontoret til byggepladsen.

EG Construction Site /CRM
Registrer kunder eller kontakter i systemets kontaktregister, og brug dem i de projekter, du 
opretter. Alle ansatte, der er involveret i et projekt, kan registreres som projektdeltagere og 
tildeles opgaver. Gem dine dokumenter i projektet, og sørg for, at de altid er tilgængelige. 
Integrer e-mail i systemet, og saml alt, hvad du skal bruge, på ét sted.

EG Construction Site Time 
– nyt værktøj til elektronisk 
tidsregistrering

HOVEDFUNKTIONER

•  Timeregistrering på farten  
– OGSÅ OFFLINE

•  Registrer timer på projekter med 
forskellige aktiviteter/lønarter

•  Registrer omkostningstillæg  
(f.eks. parkering og kørsel)

•  Der kan tilknyttes billeder af  
kvitteringer/udlæg til time- 
registrering

•  Der kan knyttes forbrugte  
materialer og maskiner til time- 
registrering/projekt

•  Start-/stop-funktion med  
registrering af frokost for nøjagtig 
tidsstempling

• Beregning af overtid samt godt 
overblik over timer pr. uge/måned/
projekt

•  Mulighed for at bygge  
egendefinerede rapporter

TIDSREGISTRERINGS-
APP TIL BYGGERIET
– SIMPEL OG BRUGERVENLIG



EG CS:Time  

– digital tidsregistrering til den 
danske byggebranche

Let’s go furtherEG  www.eg.dk

• Timeregistrering: ofte det første skridt til 
at starte en ”digitaliseringsrejse”

• Et værktøj, der giver hurtig effekt af at 
skifte fra papir til digitale værktøjer

• Mere korrekt grundlag til lønberegning 
for ansatte

• Digital timeregistrering giver mere korrekte 
fakturaer og overblik over fakturerbare 
omkostninger

• Timeregistreringen kan benyttes direkte 
inde i egne eller eksterne løn-, regn-
skabs- eller fakturaprogrammer

• Rigtig godt grundlag til at dokumentere 
timeforbrug på projekter

• Godt overblik over egne brugte timer, til-
pasninger, flekstid, feriedage eget meldt 
fravær osv.

• Et godt system til at tilknytte omkost-
ninger, man har haft i forbindelse med 
arbejdet (billetter, bropenge, parkering 
eller andre udlæg)

• Trinvis godkendelse giver også en god 
kvalitetssikring internt – der passes godt 
på den ansatte.

• EG CS:Time har været på markedet i 
over 8 år i Norge og er digitalt modent i 
forhold til konkurrerende løsninger

• Produktet er udviklet i samarbejde med 
og specielt til den branche, vi arbejder i. 
Det er derfor ikke en løsning, der passer 
til alle brancher. EG CS:Time er udviklet 
KUN til byggebranchen. 

• Gode tilknytninger til andre relevante 
byggerelaterede, digitale løsninger

• Kører på en digital platform, som har 
to faste ugentlige lanceringer. Det 
betyder, at ændringer og forbedringer 
kan hurtigt kommer dig til gode.

• Kan tilbydes som en del af en komplet 
digital løsning 

Vil du høre mere ?

Læs mere på eg.dk/CS-Time

Ring til os 

+45 7260 2060

Skriv til os 

kontakt@eg.dk

FOR VIRKSOMHEDEN: OM EG CS:TIME:FOR DEN ANSATTE:

PRIS:

EG CS:Time – Administrator-bruger
Månedspris pr. bruger kr. 599,-

PRIS:

EG CS:Time – App (iOS og Android)
Månedspris pr. bruger kr. 49,-


