
Projekt, med full koll på lönsamheten?
SWINX Tid - till din tjänst..!

Den nya ekonomin 
Tillgångarna syns inte som maskiner i balansräkningen eller varor 
på lagret. Istället är det medarbetarna med sin kompetens och 
nedlagda tid på olika projekt som utgör företagets tillgångar. Vad 
behöver man för system för att styra under dessa förutsättningar?

SWINX Tid, moderna företagets viktigaste redskap 
I SWINX Tid lägger man upp projekt, medarbetare och deras 
arbete i form av aktiviteter, samt kunder. Personalen matar in tider, 
utlägg och resor samt för sina dagbokanteckningar på projekten. 
Inskannade fakturor (från SWINX ScanLev) importeras till projek-
ten från Visma. Projektledaren kan hela tiden följa allt som sker på 
projekten, oftast via de grafer som visas på varje projekt. 

Underlag förs till Visma för fakturering och bokföring
Vid fakturering ställs tider, utlägg, resor och kostnader från leve-
rantörsfakturor samman till fakturaunderlag i SWINX. Projektle-
daren avgör hur mycket som ska faktureras och därefter skickas 
underlaget till Visma där fakturautsrift och bokföring sker.

Uppföljning och analys
Innan projektstart görs ofta noggranna förkalkyler för att räkna 
fram rätt anbudspris på uppdragen. Minst lika viktig är efterkalkyl 
och analys. Den ovärderliga databasen i SWINX Tid innehåller all 
projektdata och verktygen för att sammanställa och analysera är 
enkla, effektiva och flexibla. Att mäta utfallen i varje uppdrag blir 
lika enkelt som självkart. Med den erfarenheten som grund styrs 
framtida uppdrag mot bättre lönsamhet...

SWINX Tid
 Projekt, kunder och artiklar importeras från Visma

 Leverantörsfakturor skannas in i SWINX ScanLev, bokförs i Visma 
och förs över till SWINX Tid

 Medarbetare och uppdragstyper skapas och prissätts i SWINX Tid

 Via veckorapporten matar medarbetarna in tider, resor och utlägg

  Vid fakturering sammanställs tider och utlägg med kostnader från 
leverantörsfakturor till ett fakturaunderlag i SWINX Tid

 Fakturaunderlagen redigeras, godkänns och exporteras därefter 
till Visma för fakturautskrift och bokföring

 Fil med löneunderlagen skickas till löneprogrammet

 Intäkter, kostnader och lönsamhet visas tydligt med överskådlig 
grafik för varje projekt

 Beläggningsgraden för medarbetarna framgår lika tydligt som 
resultaten vid efterkalkylerna på projekten

 InfoCenter är statistikmotorn i SWINX Tid. Här skapar och sam-
manställer man på egen hand sina favoritrapporter
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Nyhet, tidinmatning via app!
Efter samarbete med Devex Mekatronik, en 
av våra största kunder, finns nu SWINX Tid 
även med tidinmatning via app. 
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Thomas Hellström, Area Manager på Devex Mekatronik, är säker på sin 
sak då han berättar om företagets val av SWINX Tid för projekthante-
ringen.
- Vi är ett växande konsultbolag som arbetar i flera teknikintensiva bran-
scher. Vi är helt beroende av att våra medarbetare snabbt och enkelt kan 
mata in sina tider och uppdrag så vi kan styra och kontrollera projekten. 
SWINX Tid ger oss dessa förutsättningar.

Ökad mobilitet tack vare nya appen
Den nya mobilappen, utvecklad i samarbete mellan SWINX och Devex, 
är Thomas oerhört nöjd med.
- Appen ger vår personal friheten att rapportera tid vare sig de är på 
kontoret eller ute hos våra kunder. De kan därmed rapportera tid även 
då de inte har tillgång till dator. Vi fortsätter även att utveckla den mobila 
plattformen med ytterligare funktionalitet framöver...

Smidiga integrationer viktigt
- Projekten hanterar vi i SWINX Tid, bokföringen i Visma och leverantörs-
fakturorna i SWINX ScanLev. Vi tror mycket på smidiga integrations-
lösningar. Vi är vana att hantera stora tekniska utvecklingsprojekt där 
integrationer är A och O, så detta passar oss utmärkt, avslutar Thomas.

Devex Mekatronik AB 
- SWINX Tid är oumbärligt för vår organisation!

Om SWINX, 
företaget bakom SWINX-produkterna

Företaget, som numera heter SWINX, startades 
under namnet Trendator i Malmö redan 1987. 
Företagets ägare är desamma nu som då. 
Huvudverksamheten är programutveckling inom 
produktfamiljen SWINX samt att förse företag 
med administrativa programlösningar. 
Tid- och projektprogrammet SWINX Tid lanse-
rades i samband med millenieskiftet och har 
över 3000 användare i många olika branscher. 
SWINX ScanLev lanserades för fyra år sedan 
och har över 3500 användare.
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