
12022-09-20

Denna förteckning anger i rubrikform vilka funktioner som finns i personalsystemet Kontek HRM.

Kontek HRM_ Gemensamt personalsystem

Webbaserat system uppbyggt av delsystemen som kan användas var för sig eller 
som en fullständig lösning. Tilläggsmoduler kan kombineras med valt delsystem eller 
enligt delsystemspecifik funktion. Behörighetssystem, Loggsystem, exporter, 
rapporter, dashboard för nyckeltal, påminnelser, meddelanden, intern visselblåsning, 
uppgifter, publicera lönespecifikationer från Kontek Lön.

Kontek HRM Time_Tidsystem

Rapportera tid enligt valbar redovisningsperiod, projektredovisa, stämpla via pc, 
läsplatta, mobil eller terminal, frånvarohantering, saldon, övertidsregelverk, ob-
regelverk, beredskapshantering, övertidsbevakning, logghantering, närvarotablå, 
personalliggare, fakturaunderlag.

Kontek HRM Plan_Bemanningssystem Bemanning och schemaläggning. Autobemanning, passförfrågan, uppföljning och 
nyckeltal, kontroll av arbetstidsregler, behovsplanering, budget, utfall.

Kontek HRM Travel_ Reseräkningssystem
Registrera via webb eller app, utlägg, representation, traktamenten och  bilresor, 
traktamentsregler, körjournal, utrikestraktamenten, valuta, kontokortskoppling, 
kvittohantering, projektredovisning, logghantering, fakturaunderlag.

Kontek HRM Employee_ HR-system

Förvaltning och registervård av personal samt stöd för  personalprocesser. LAS-
hantering, Onboarding, offboarding, medarbetarsamtal, kompetenshantering, 
kurshantering, dokumenthantering, digital signering av dokument (Verified, Scrive), 
historik, skräddarsydda blanketter, egna fält, formulär.

Tilläggsmoduler

Mobile

Kan kombineras med samtliga delsystem. Webbutvecklad app publicerad i App Store 
och Play butik. Funktioner: registrera tid, resor, bemanna personal eller se sina 
personuppgifter, publicera lönespecifikationer från Kontek Lön, få pushnotiser, 
förhandsgranska dokument, se personligt schema, fotografera kvitton, spela in 
bilresor, hantera frånvaroansökningar, önska lediga arbetspass, chefstöd för 
granskning av tidrapporter och reseräkningar.

Lönerevision
Kan kombineras med samtliga delsystem. Ger ett stöd i hela lönerevisionsprocessen, 
från skapande av potter och chefernas arbete med att sätta nya löner, till granskning 
och godkännande av lönerna och slutligen verkställande och export till lönesystem.

Språkmodul
Kan kombineras med samtliga delsystem/tilläggsmoduler. Översättning av fasta fält 
samt möjlighet att översätta dynamiska fält till svenska, norska, danska, finska och 
engelska. Kontek HRM kan beställas på valt språk eller samtliga.
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Projektmodul

Kan kombineras med delsystem Time, Plan och Travel. Projektredovisning kan 
utföras med stöd av utökat projektregister i trädstruktur som ger möjlighet till 
hantering av budget, bilagor, åtkomst och granskning enligt behörighet/roll, status, 
uppföljning, datumintervall, kontroll av gränsvärden.

Statistikcentral
Kan kombineras med samtliga delsystem. Statisk som kan presenteras i form av 
grafer eller värden. Statistik av t.ex. uppföljning, jämförelser, kartläggning och 
nyckeltal.

Koncernhantering Kan kombineras med samtliga delsystem. Administration, överblick och rapporter av 
hel koncern.

Rapportgeneratorn Kan kombineras med samtliga delsystem. Bygga egna skräddarsydda rapporter. Kan 
ta fram data från olika delar i systemet i samma rapport.

Stämpling
Kan kombineras med delsystem Time. Stämpla tid i terminal, pc, mobil eller 
läsplatta. GPS-position för förslag på kontering eller begränsa möjlighet för 
stämplingsposition.

Kontokort
Kan kombineras med delsystem Travel. Koppling till företagskort och 
företagsupphandlade privatkort från Eurocard, First Card, Danske Bank, Citibank och 
Handelsbanken.

Import körjournal Kan kombineras med delsystem Travel. Import av extern elektronisk körjournal i 
filformat .txt eller .csv.

Nordiska traktamenten Kan kombineras med delsystem Travel. Stöd för standardfält och beloppkonstanter 
enligt gällande regler för nordiskt basland.


