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Out of O�ce
Fraværsregistrering
Fraværsadministration
Reduceret sygefravær

SMS fra BitaBIZ

Hej Jens,
vi har modtaget din 
registrering. Du har 
haft 3 sygedage i år. 
Du ønskes god 
bedring!

BitaBIZ
Out of O�ce

Meld sygdom
Ansøg om ferie
Ansøg om orlov
Out of O�ce
Mine registreringer
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Hvis tid er lig med penge… 

er det så effektivt at anvende tid på: 
ferieplanlægning
efterregistrere sygedage, feriedage og orlovsdage
udregne løntræk i forbindelse med fravær  
følge op på, om alle har fået efterregistreret deres 
fravær?

Ville det være en fordel… 
at indføre et system, der tilbyder:

ingen efterregistreringer
ingen forglemmelser
ingen administration?

Bliver dine medarbejdere motiveret… 
af et system, der tilbyder:

mindre administration 
bedre overblik
forbedret kommunikation?

Se Out of Office filmen på
www.bitabiz.com
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BitaBIZ er en ny revolutionerende løsning
til at administrere alle former for fravær i jeres virksomhed, samtidig med at i forøger 
effektiviteten/produktiviteten og dermed reducerer jeres omkostninger.

Løsningen gør det bl.a. muligt for dine medarbejdere at registrere deres administrative opgaver på 
stedet fra deres mobil eller PC, når behovet opstår.



BitaBIZ skaber fokus på sygefraværet i din virksomhed. Når en 
medarbejder registrerer en sygedag, modtager han/hun en SMS 
med information om antallet af sygedage, han/hun har haft. 
Medarbejderne mangler ofte et overblik over deres sygedage. Vores 
erfaringer har vist os, at overblik og forståelse motiverer medarbej-
derne til at tage ansvar. 

Fokus, overblik, forståelse og ansvar vil ofte resultere i 10-20 % 
mindre sygefravær.

Sygefravær koster mange penge i tabt arbejdsfortjeneste

SMS fra BitaBIZ

Hej Jens,
vi har modtaget din 
registrering. Du har 
haft 3 sygedage i år. 
Du ønskes god 
bedring!

Automatisk opdatering af
 Outlook med fraværsstatus
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Ingen efterregistreringer, ingen forglemmelser, 
ingen administrative lønkroner

Med BitaBIZ undgår din virksomhed, at medarbejderne selv eller en 
central administrativ person eller chefen skal huske at gå ind i et 
system og efterregistrere sygedage, feriedage, fridage, orlov m.m 
efter de er blevet afholdt. 

BitaBIZ er et effektivt redskab, der skaber overblik for både chef og 
medarbejder og fjerner behovet for unødvendig administration.

I BitaBIZ registreres der i samme arbejdsgang, som der rapporteres. 
Hvis en medarbejder for eksempel bruger BitaBIZ fra sin mobil eller 
PC til at melde sig syg, gemmes registreringen i BitaBIZ og de 
relevante kontaktpersoner orienteres med det samme via SMS, 
E-mail og Outlook kalenderen. 

Registrér direkte fra mobilen, som altid er 
lige ved hånden



Motivér dine medarbejdere 
med mindre administration
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BitaBIZ holder styr på reglerne

Ferie

BitaBIZ håndterer 
feriekontoen og 

holder styr på 
ferie med/ uden 

løn.

Barsel

BitaBIZ udsender 
barselsplan, 

holder styr på 
barsel med/ 

uden løn.

Helligdage

Helligdage for 
forskellige 

medarbejder-
grupper i 

forskellige lande.

Sygedage

Alle former for 
sygefravær 
registreres i 

BitaBIZ.

1. Medarbejderen 
anvender sin mobil eller PC 
til at ansøge om ferie eller 
registrere fravær.

2. Chefen orienteres via 
SMS og E-mail og kan 
godkende fra sin PC og 
mobil.

powered by

Alle registreringer gemmes i 
BitaBIZ. Systemet udregner, 
om der er tale om fravær med 

eller uden løn.3. Medarbejderens 
Outlook kalender opdateres 
og kollegaer er altid 
orienteret.

4. Bogholderiet er altid 
orienteret om fravær med 
løntræk og eksporterer  
nemt til løn- og 
ERP-systemer.

Eksport

Sådan virker BitaBIZ

BitaBIZOut of O�ce
Meld sygdom

Ansøg om ferie
Ansøg om orlov

Out of O�ce
Mine registreringerOK

Andet

- private aftaler
- hjemme- 
  arbejdsdage
- kundebesøg  
- etc.
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BitaBIZ skaber overblik og forøger herigennem 
effektiviteten hos både medarbejdere, chefer og ledelsen

1. Medarbejderen, 
kollegaer og chefer
kan se, hvem der:

er syg
arbejder hjemme
er på kursus
er på kundebesøg
orlov
ferie etc.

2. Chefen
får opdateret statistik 
på alle registreringer, 
herunder sygefravær, 
feriedage afholdt / 
tilbage, hjemme-
arbejdsdage, private 
aftaler, etc.

3. Ledelsen
kan sammenligne 
udvalgte nøgletal 
eksternt og internt. Det 
giver din virksomhed 
forbedret mulighed for 
at ”benchmarke” sig og 
vurdere, om der er 
behov for en målrettet 
indsats.

Overfør automatisk lovpligtig
fraværsstatistik til det offentlige
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Det kræver kun følgende:
Opret dine afdelinger.
Opret dine fraværsregler (antal feriedage, helligdage, etc.).  
Opret dine medarbejdere og angiv deres rolle. 

Når en medarbejder er oprettet, udsendes automatisk en registre-
rings e-mail – medarbejderen kan med det samme logge sig ind og 
anvende systemet.

Det er nemt at komme i gang

BitaBIZ er en “software as a service” løsning. Det betyder, at du kun 
betaler for de medarbejdere, du vælger at give adgang til systemet.

Der er ingen investeringer, medarbejderne anvender virksomhe-
dens- eller egne mobiler, smartphones og PC’er.

BitaBIZ hoster systemet. Det betyder ingen IT investeringer / omkost-
ninger og man behøver ikke at trække på virksomhedens IT- 
eksperter, hvis de er beskæftiget med andre opgaver.

Det er gratis at oprette din virksomhed 
og det kræver ingen investering

Kr. 29,-
per tilkoblet medarbejder
per måned 

Tilbud til store virksomheder 
og non-profit organisationer

Ingen binding
Første måned er gratis
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Lige meget hvilken mobil, dine medarbejdere har, har BitaBIZ en 
skræddersyet løsning (mobil app) til netop den mobil. Det eneste, 
det kræver af dine medarbejdere, er, at de registrerer deres / 
virksomhedens mobil i BitaBIZ.
Dernæst skal de blot trykke på knappen ”Hent program” og følge 
installationsvejledningen til netop deres mobil.

Færdig arbejde – din virksomhed er blevet mobil!

Det har aldrig været lettere at blive mobil

SMS fra BitaBIZ

Hej Jens,
download BitaBIZ 
her:
www.bitabiz.com/
install



Out of O�ce

Fraværsregistrering
Fraværsadministration
Reduceret sygefravær

Expenses

Rejseafregning
Kørselsafregning

Work Hours

Arbejdstidsregistrering
Time og lønregnskab
Fraværsregistrering

BitaBIZ har skræddersyet 
løsninger til alle 
personalegrupper i din 
virksomhed.

Til timelønnet personale 
kan din virksomhed med 
fordel anvende modulet 
Work Hours.

Rejsende personale kan 
med fordel anvende 
Expenses modulet

Fastansatte Timelønnede

HR statistikHR statistik

Registreringer
til Outlook

Salary
En samlet lønfil fra alle moduler

Lav løn på få minutter
Ét klik genererer en lønfil med de løndele, der er behov for

Hos Gavekortet.dk har vi travlt. Vores virksomhed er på få år vokset til 
en trecifret millionforretning, der dækker hele Skandinavien, og vi er 
kontinuerligt på vej ind i nye lande. For os har det været vigtigt med 
et system, der automatiserer vores fraværsadministration, så vi kan 
fokusere på vores hurtigt voksende kerneforretning. Med BitaBIZ har 
vi fået et system, der administrerer helligdage og ferieregler på tværs 
af vores lande. Det er effektivt, at vores medarbejdere kan registrere 
fra deres mobil – så undgår jeg at anvende administrativt personale 
til denne opgave. Og vi har alle fået et godt overblik over, hvem, der 
er syge, på ferie, på afspadsering, orlov, etc.

BitaBIZ anvendes af Gavekortet.dk i hele Skandinavien

Reducér din virksomheds 
sygefravær med 10-20 % 
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Henrik Ravn
CEO Gavekortet.dk

Med BitaBIZ minimerer vi 
administrationen af 
fravær og skaber overblik

“

“

Det er de mange små forbedringer, der opbygger en 
effektiv virksomhed

Med BitaBIZ Out of Office får din virksomhed et effektivt redskab, der 
forøger motivationen hos dine medarbejdere, fordi de opnår mindre 
administrativt arbejde, forbedret kommunikation og overblik.

Produktiviteten forøges, fordi der bliver mere tid til de værdi-
skabende opgaver. 

BitaBIZ er modulopbygget og kan løbende udvides

Henrik Ravn
CEO, Gavekortet.dk



Ingen binding
Første måned er gratis
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Hvor stor en produktivitetsgevinst kan din 
virksomhed opnå?

Ved et personligt møde kan BitaBIZ udarbejde 
en økonomisk beregning, der viser de 
besparelser, din virksomhed kan forvente at 
opnå med BitaBIZ.

Besparelser, der kan aflæses direkte på 
bundlinien!
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Er BitaBIZ et godt system for din virksomhed?

BitaBIZ giver følgende fordele for din virksomhed:

Ingen administration

Reduceret sygefravær

Effektiv ferieplanlægning

Ingen forglemmelser – alle feriedage, sygedage, etc. registreres altid

Automatisk bogføring af løntræk ved fravær uden løn

Benchmark af din virksomhed, internt og eksternt

Skaber overblik over tid anvendt på aktiviteter som for eksempel kunder, 
projekter, hjemmearbejdsdage, private aftaler, kurser, etc.

5thUNIT  (IT Universitetet)
Njalsgade 106, 2.sal
2300 København S

Tlf: 22174619
Email: bitabiz@bitabiz.com

www.bitabiz.com


