
eGruppe Lærer-TID

Nem og fleksibel tidsregistrering

eGruppe Lærer-TID er et tidsregistreringssystem, der gør det nemt løbende at 
registrere arbejdstid. Systemet er webbaseret og tilgængeligt via internet eller 
smartphone – det betyder, at lærerne kan registrere arbejdstid hvor som helst og 
når som helst.

eGruppe Lærer-TID er udviklet med fokus på brugerne og med henblik på at lette 
de administrative arbejdsgange i forbindelse med tidsregistrering. Systemet er let at 
bruge og kan tilpasses jeres lokale forhold.

Med eGruppe Lærer-TID kan lærerne nemt registrere deres arbejdstid fordelt 
på fx opgavetyper eller projekter, ligesom det er muligt blot at registrere den 
samlede arbejdstid. Registreringen foregår online – og jeres lærere kan dermed 
tidsregistrere, når og hvor det passer dem. Det øger fleksibiliteten og er med til at 
skabe medarbejdertilfredshed.

eGruppe Lærer-TID er baseret på den nyeste teknologi. Med den enkle 
parameteropsætning og den høje grad af fleksibilitet er eGruppe et fremtidssikret 
system uden vedligeholdelsesomkostninger.



Hvorfor vælge eGruppe Lærer-TID?

Er fleksibelt og skaber overblik

Med eGruppe Lærer-TID foregår tidsregistreringen helt enkelt, og systemet opsamler 
automatisk data til videre bearbejdning. Det gør det nemt at få det ledelsesmæssige 
overblik over lærernes tidsforbrug. 

eGruppe Lærer-TID kan holde styr på fordelingen af normaltid, flextid og merarbejde – og 
samtidig kan systemet håndtere fraværsregistrering fordelt på forskellige årsager som fx 
ferie, sygdom, omsorgsdage osv. Med eGruppe Lærer-TID får I desuden let overblik over 
flex- og feriesaldi.

I kan nemt trække rapporter på den registrerede arbejdstid. Dermed slipper I for en 
række manuelle arbejdsgange, og I kan altid få et struktureret overblik over lærernes 
arbejdstid. Med eGruppe Lærer-TID får I et værktøj, som kan fungere som ledelsesmæssigt 
styringsredskab. Det er nemt at trække relevant information fra systemet, som 
dermed kan danne grundlag for en løbende dialog om tilrettelæggelsen af lærernes 
arbejdsopgaver.

Det er nemt at komme i gang med eGruppe Lærer-TID. Der er ingen installations- eller 
opstartsomkostninger, og implementeringen hos jer tager kun kort tid. Dermed kan I 
hurtigt være i gang med effektiv og fleksibel tidsregistrering.

Ønsker I at høre mere om mulighederne i eGruppe Lærer-TID, kan I kontakte LESSOR på 
tlf. 4816 6000 eller sende en mail til salg@lessor.dk.

Nøglefunktioner

• Webbaseret tidsregistreringssystem
• Adgang via internet og smartphone app
• Registrering fordelt på fx opgavetyper
• Registrering af fravær, flex og merarbejde
• Ingen investering i software, servere og opdateringer
• Rapporter på arbejdstid og relevante saldi

Fordele

• Let online brugeradgang
• Fleksibel brugerplatform
• Overblik over fordelingen af lærernes arbejdstid
• Nem opfølgning og et godt overblik
• Fremtidssikret investering
• Fleksibelt og effektivt ledelsesværktøj


