
Self-service registrering af 
timer og fravær 
Nemt og enkelt med Epos Portal

Med Epos Portal kan jeres 
medarbejdere nemt og enkelt 
registrere timer, fravær og andre 
lønrelevante informationer. 
Informationerne ryger direkte videre 
til jeres lønsystem.

Gør det nemt for alle
Med Epos Portal bliver arbejdslivet lidt 
nemmere for både medarbejdere, ledere 
og lønafdeling. Jeres medarbejdere 
kan enkelt og sikkert registrere timer 
og fravær, uanset hvor de befinder sig. 
På samme måde kan ledere godkende 
de indtastede data, hvorefter det hele 

flyver ind i lønsystemet. 

Det vil aldrig være nødvendigt med 
dobbeltregistreringer, hvilket sparer 
tid og er med til at sikre en korrekt 
lønudbetaling. 

Det får I med Epos Portal
• Nem registrering af timer, fravær, 

kørsel, diæter, udlæg, ferie mv.
•  Self-service løsning – registrering 

sker dér, hvor medarbejderen er
•  Godkendelsesflow
•  Nem overførsel til jeres lønsystem
•  Automatiske påmindelser om at 

registrere og godkende
•  Webbaseret – registrering og 

godkendelse kan foregå hvor og 
når som helst

•  Registrering ét sted – ingen 
dobbeltregistreringer

•  Overblik og ledelsesinformation
•  Nem vedligeholdelse af personlige 

data
•  Fleksibilitet – Epos Portal bliver 

tilpasset jeres virksomhed



Enkelt og brugervenligt
Epos Portal udmærker sig ved at være 
enkelt, brugervenligt og lige til at 
gå til. Alle kan bruge systemet uden 
forudgående træning. Brugervenlige 
menuer hjælper til korrekte 
indtastninger og gør, at det er enkelt og 
sikkert at registrere.

I Epos Portal kan medarbejderne altid se 
opdateret information om f.eks. fravær 
og restferiedage, ligesom de har et 
arkiv over deres lønsedler og kan rette 
stamdata. Det sparer tid og ressourcer i 
lønafdelingen.

Godt ledelsesværktøj
Lederne har hele tiden et opdateret 
overblik over timeforbrug, fravær, 
forbrug og lønomkostninger både totalt 
og på afdelings- eller projektbasis.
Det giver et godt grundlag for 
planlægning og budgettering, ligesom 
lederen sikrer korrekt lønudbetaling og 
eventuel viderefakturering.

Medarbejderne kan nemt og  
enkelt registrere timer, fravær og 
andre lønrelevante informationer. 
Det hele ryger direkte videre til 
lønsystemet.
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