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Gode ressurs- og personalstyringsverktøy effektivserer
arbeidsdagen for både ledere og de ansatte.

“

Rmanager effektiviserer
personaladministrasjon
slik at ledere kan frigi tid
til å lede

Mange ledere opplever at verdifull tid går bort til organisering og strukturering av både ansatte og arbeidsoppgaver. De fleste av oss ønsker mer
kvalitetstid på jobb for å drive med det vi faktisk er ansatt for å gjøre, men
opplever at administrasjon og manuelle rutiner opptar en stor del av
arbeidsdagen.

“

Som leder bruker jeg alt
for mye tid på rutiner
og oppfølging av disse
overfor mine ansatte

Kort om oss

Rmanager AS ble etablert i 2012 og siden da utviklet ressurs- og personalstyringssystemet Rmanager. Selskapet inngikk 2019 i et konser med flere
teknologi selskaper som har komplementære produkter.
Rmanager har et formål, å tilby solide systemer som ivaretar våre kunders
forretningsinteresser. Selskapet er i vekst og det er i dag 34 ansatte som
ivaretar hele leveranseprosessen, fra rådgiving, salg, utvikling, prosjektering,
logistikk, installasjon, administrasjon, kundeservice til support, og ikke minst
ansvaret.

RMANAGER

RM Dokumenthåndtering

“

Medarbeidere vil allerede
etter 10 dager avgjøre om
de har til hensikt å bli i
selskapet, eller om de vil
begynne å se seg om etter
ny jobb

Riktig arkivering og gode dokumentmaler resulterer i profesjonell onboarding, mindre driftsstans, færre forsinkelser, samt et virkemiddel i god kommunikasjon innad i organisasjonen. Dokumentarkivene er tilgangsstyrt og
malene kan benyttes og korrigeres etter ønsker og behov.
Arbeidsgiver

Oppsig. selsk. forhold

Aksjeeierbok

Arbeidsavtale

Oppsig. i prøvetiden

Aksjonæravtale

Lønnskalkulator

Permitteringsvarsel

Stiftelsesdokument

Stillingsinstruks dagl.l.

Skriftlig advarsel

Inkalling generalfors.

Stillingsinstruks ledere

Forretningsstrategi

Generalfors. protokoll

”Onboarding” ansatte

Markedsmål

Taushetserklæring

Manuell dokumenthåndtering er både ineffektivt,
frustrerende og demotiverende.

Bilgodtgjørelse

Forretningsanalyser

Styreinnkalling

Reise- og diettgodtgj.

Pressemelding

Styreprotokoll

Det er unødvendig å la manuelle HR- og ledelsesprosesser komme i veien
for det du virkelig ønsker å bruke tid på; utvikle nye ansatte og talenter,
engasjere og motivere dine ansatte, forbedre måloppnåelse, og ikke minst
bygge bedriftskultur som skaper motivasjon, lojalitet og resultater.

Utleggskjema

Annonseplan

Styreinstruks

Avtale hjemmekontor

Medieplan

Aksjonæravtale

Egenmelding

Marked aktivitetsplan

Styreevaluering

Oppsig. arb. forhold

Selskapets styre

Styreprogram
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“

Rmanager har dokumentarkiv og maler
som ivaretar selskapets viktige ressurser

“

Rmanager skal bidra
til å gjøre arbeidsdagen
effektiv, lønnsom og
skape god arbeidskultur

Optimalisering av tilgjengelige ressurser gir forutsigbarhet,
kundetilfredshet og lønnsomhet
Ved å ha riktig person på riktig sted til rett tid, har man mulighet til å gi bedre
kundeservice og dermed få mer fornøyde kunder. Det motsatte vil føre til
ekstra utgifter. En god leder vil kjenne sine ansattes behov og styrker. En god
plan som reflekteres av lederens innsikt skaper både motivasjon og lojalitet
hos ansatte.

RM Personal

“

Det kan være kostbart
å ha feil ansatt i uvant
rolle, på feil sted til feil
tid

Rmanager Timeregistrering gjøres i ansatte portal i.h.h.t. til de krav myndighetene
setter for dette. Vaktplan kan enkelt korrigeres av ledere og ansatte med også
godkjennelsesfunksjon. Rmanager er effektivt og søvnløs system for håndtering
av ressursene.
Vaktplan

Timesatser

Historisk vaktplan

Endret tid

Stedssporing

Ferieoversikt

Vaktbytte

Godkjenningsprosess

Sykdomsreg/ oversikt

Stemplingsur

Timeforbruk

Vaktmarked

Tvungen utlogging

Fraværsplan

Vaktmaler
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RM Ressurs

“

Kontroll er et nødvendig
onde og forutsetning for
god drift, utvikling og
vekst

Gode styringsverktøy gir forutsetninger for kontroll og
lønnsomhet.

Rmanager ressursstyring opprettholder produktiv arbeidsstyrke ved å
effektivisere planlegging og aktiviteter, som håndtering av arbeidstid og lønn.
Dette gir bedriften god totaloversikt og kontroll over ressurser og kostnader.
Systemet kan også integreres med bedriftens eksisterende HR- og lønnssystemer. Rmanager ressursstyring er integrert mot bl.a. regnskapssystemer
(lønnskjøring) og POS systemer m.fl.
Sats time

Arbeidskontroll

Timeeffektivitet

Sats avdeling

Sats bonus

Sats røde dager

DB analyse

Trend oversikt

DB varer

Ingr. POS

Lønnsfaktorer

DB ansatt

Sats overtid

Sats provisjon

Budsjettstyring

Oms. rapporter

“

En viktig del av en leders arbeid er å optimalisere driften i selskapet. God
ressurs- og personalstyring vil gi store resultateffekter for selskapet, og
muligheter for å raskt korrigere dagens situasjon for å nå ønsket situasjon.

God gjennomtenkt
arbeidsplanlegging
legger forutsetninger
for rasjonell drift, økt
lønnsomhet og trivsel

RMANAGER

“

Personalhåndtering med velfungerende systemer er antatt
å være dobbelt så effektive og
lønnsomme som virksomheter som ikke investerer i slike
systemer

Gjør viktige ting målbare, og ikke det som er enkelt å måle
viktig.
Det å ha gode rapporter og statistikker gir forutsetninger for hvordan kan du
få bedre kontroll på arbeidsplanleggingen, gir muligheter for å optimalisere
de ressurser som virksomheten har i forhold til historiske tallfakta, og få
underlag til dagens situasjon i nåtid.

RM Rapport

“

Mange bruker sin data på
samme måte som en fyllik
bruker en lyktestolpe
- som en støtte snarere enn
belysning

Rmanager sine gode rapporter og statistikker gir forutsetninger for bedre
kontroll på arbeidsplanleggingen, gir muligheter for å optimalisere de ressurser som virksomheten har i forhold til historiske tallfakta, og få underlag til dagens situasjon i nåtid.
Personellrapport

Omsetning pr. mnd

Ansatterapport

Ferierrapport

Tips rapport

Omseting pr. time

Omsetning pr. år

DG pr. vare

Omsetning mot budsj.

Oms. og timeforbruk

DG pr. dag/uke/mnd

Fraværsrapport

Timerapport

Omsetningstrend

Timeeffektvitet pr dag

Arbeidstids kontroll

Omsetning pr uke

Oms.opppgjort pr konto
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“

Dårlig eller mangel på
kommunikasjon kan skape
illojalitet, likegyldighet og
ansvarsfraskrivelse

Kommunikasjon er nøkkelfaktor for nødvendig endringsvillighet som kreves for å oppnå målsetninger
God internkommunikasjon oppfattes som profesjonelt, skaper lojalitet og
endringsvillighet samt trivsel hos de ansatte. Dette gir bla. verdier som god
kundehåndtering, økt salg og lønnsomhet.

RMANAGER

RM Portal

Tilgjengelighet kan være spesielt viktig i virksomheter hvor de ansatte ikke
har e-post i regi av jobben, eller tilgang til PC i jobb. Rmanager portal (varsling
på web/sms/app) håndterer kommunikasjon og informasjon som selskapet
ønsker ha med de ansatte og de ansatte med selskapet.
Leder - ansatt

Ansatt - ansatt

Varsling

Mail | sms

2-veis

App

“

Rmanager sin kommunikasjonsplattform er to-veis,
og leverer presist og raskt

RMANAGER
RM Kompetanse

“

Kostnadspørsmål som
reise, diett og fravær er
ofte årsaker som er til
hinder for kompetanseheving av de ansatte

Rmanager e-Kurs skaper lett tilgjengelighet hvor og når den ansatte selv
har anledning. Nødvendig kurs som eksempel HMS er både enkelt å administrere og kostnadseffektivt. Rmanager kan tilby ulike e-kurs via sine samarbeidspartnere.
e-HMS

e-HR

E-Ledelse

e-Lønn

“

e-Regnskap

Spar tid og penger. Ingen
reisekostnader og jobbfravær ved deltakelse på
e-kurs fra portalen
Kompetanseheving gir kunnskap, motivasjon og lojalitet
Det er verdifult å stimulere de ansatte til å øke sine kunnskaper og styrke sin
kompetanse, samt at bedriftene legger stor vekt på planmessig opplæring av
sine ansatte, ved eksterne eller interne tilbud.

Kundekampanje Rmanager 03.-31.10 2020| betingelser* (ekskl. mva )

RMSV Horeca datkassesystem

SMS AS tilbyr datakasse- og betalingssystemer som er skreddersydd til
HORECA-bransjen, som gir rask håndtering av bestillinger, HORECA
funksjonaliteter og integrasjoner på mange applikasjoner for bransjen.

Kjøp softwarepakke, oppdateringer, oppsett, konfiguering,
installasjon, API** opplæring og hosting 				
veil. pris
Pr. avdeling/organisasjonsnummer		
................................................ kr. 15 000.-

kr. 7 500.-

Rmanager Lisens (pr. mnd)
Hovedlisens pr. organisasjonsnummer.
Pris pr. ansatt 1-20 ansatte			
Pr. ansatt fra ansatte nr. 21			

kampanjepris

................................................ kr.
................................................ kr.
................................................ kr.

1 500.38.38.-

kr. 750.kr.
0.kr. 19.-

Support (pr. mnd)
Kundeservice, brukerstøtte kritisk support ................................................ kr.

250.-

kr. 125.-

Hardware

Software

Stasjonær

Selvbetjent

Mobil event

Klargjøring

Oppsett

Installasjon

Opplæring

Support

* Kampanjepriser gjelder for hele avtaleperiode som avtales.

API

Webshop

Applikasjoner

Terminaler

Kreditt.innl.

**Gjelder API til Easy Step datakassesystem (PcK). Pris etter avtale ved API til andre datakassesystemer eller plattformer.
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- gir kontroll og lønnsomhet

+47 41 22 07 41

Jørgen B. Berg
Salgs- og markedssjef

jbb@rmanager.no
rmanager.no
Økernveien 121, 0579 OSLO

