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Schema
•
•
•
•
•

Mobilapp för personalen
Pushnotiser
Ansökningsbara pass
Byte av pass
Löneprocent direkt i schemavyn

Tid
• Stämpla enligt schema
• Godkänn eller rätta
schemaavvikelser
• Enkel frånvarohantering
• Digital personalliggare

Lön
• Enkelt att anställa
• Personalen stämplar,
du godkänner
• Tid och lön helt integrerat

E-signering
• Signera anställningsbevis digitalt
• Signera skräddarsydda
dokument

Dricks
• Hantering enligt
Skatteverkets regler
• Slipp kontanthantering
• Betala ut direkt till kontot
när du vill
• Personalen ser sin dricks
i appen

CHR
• Verktyg för att följa
Arbetsmiljöverkets krav
• Medarbetarenkäter
• Analyser och åtgärder
• CHR-index

Caspeco Personal har allt från
schema och stämpelklocka till
dagsavstämning och lön. Du får
snabbt koll på behov, tillgänglighet
och personalkostnader. Till och med
lönekörningen går lätt. Det sparar
tid som du kan använda till annat.
Vårt schema innehåller alla funktioner du behöver. Dessutom visar det riktiga
kostnader och förväntad löneprocent. Och du kan enkelt jämföra personal
kostnaderna mot prognos eller föregående år. Personalen i sin tur får full koll
på vad de ska göra via appen – förutom att se schemapass och söka och
byta pass ser de även hur de arbetat. De får dessutom tillgång till nyheter och
dokument som är relevanta för just dem.
Om du ska anställa lägger du enkelt in vår jobbansökningslänk på er webbsida
och får in ansökningarna direkt i systemet.

Lön helt enkelt
I löneverktyget ingår stämpelklocka, personalliggare och dagsavstämning.
Dagsavstämningen hjälper dig att ha kontroll över personalkostnaderna och
ansvariga kan godkänna och korrigera personalens tider. Stämpelklockan och
tidrapporterna är integrerade med lönesystemet och vid lönekörningen guidas
du steg för steg genom processen och får veta vad du behöver göra. Samtidigt
skapas bokföringsunderlag och arbetsgivardeklaration, rapportering till FORA,
semesteromställning och rapporter.
Caspeco Personal erbjuder även verktyg för att fördela och betala ut dricks
som läses in automatiskt från kassasystemet. Allt sköts elektroniskt och både
anställda och ekonomiavdelning får detaljerade underlag. Du får enkelt alla de
underlag och rapporter som Skatteverket kräver.

Caspeco CHR
Om medarbetarna mår bra så mår företaget bra. Med vårt CHR-index får du en
digital nulägesanalys som visar om de anställda trivs med sina arbeten och är
engagerade i företagets framgång. Du får alla de checklistor och mallar som
krävs för att uppfylla lagkraven inom arbetsmiljö- och hälsoområdet.
Läs mer på caspeco.se
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