PRODUKTBLAD

HelpDesk

HD-TIME – Tidsregistrering
HD-TIME är en koppling mellan programmen HelpDesk och
TIME. Tilläggsmodulen gör det möjligt att tidsregistrera i
samma program som ni sköter er support i. Ni kan klocka era
ärenden – det vill säga redovisa den faktiska tid som lagts
ner på ett ärende, ta fram statistik och/eller debitera kunden.
Den tid som lagts ner på ett ärende kan med denna tilläggsmodul
redovisas i detalj och de flexibla tidsintervallsinställningarna gör att
du kan redovisa tiden ner på minuten. I TIME är det sedan möjligt att
ta fram faktureringsunderlag och fakturera kunder för den tid som
supporten lagt ner på att lösa deras ärenden. Tidsregistreringen
sköts enkelt och smidigt direkt i ärendeformuläret eller på en
åtgärd. Det är också möjligt att i ärendeformuläret se hur mycket
tid som registrerats på ett ärende och på enskilda åtgärder.
Det finns tre olika inställningar att göra i HD-TIME vad gäller
tidsregistreringen: manuell, automatisk eller tvingande. Om man
väljer automatisk registrering börjar klockan att ticka så snart
ett ärende öppnas. Vid tvingande inställning måste tid finnas
registrerad på ärendet innan det avslutas.

Rapporter

I rapporten Ärendelista kan du göra urval på registrerad tid och
få överblick över den tid som supporten lagt ner. Du kan välja att
visa redovisad tid med kommentar, redovisad tid per användare/

aktivitet, redovisad tid per tidkod/aktivitet och redovisad tid totalt.
I rapporten Hanteringstid kan du visa registrerad tid för en specifik
tidsperiod.

HelpDesk styr TIME

HelpDesk är den applikation som styr. Det innebär att när en ny
kund skapas i HelpDesk kommer uppgifterna att kopieras över
till TIME och kunden läggs upp även där. Om den nya kunden
kopplas till en befintlig kund kommer uppgifterna från HelpDesk
att skriva över uppgifterna som finns i TIME för den valda kunden. I
TIME är det även möjligt att välja om det ska skapas ett projekt per
kundobjekt eller ett projekt per kund.

TIME

För att HD-TIME ska fungera behövs förutom HelpDesk och HDTIME även programmet TIME. TIME är precis som HelpDesk ett
användarvänligt och webbaserat program. Du kan läsa mer om
programmet på vår webbplats.
Kontakta oss för att höra vad din organisation har att vinna på att
använda HD-TIME. Ytterligare information om funktioner och priser
finns också på vår webbplats www.artologik.com.

Supporten registrerar sin tid direkt i ärendeformuläret eller på en åtgärd.

Det enkla är det smarta
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