
iCORE Hours er et effektivt verktøy for fleksibel arbeidstidsplanlegging, timefangst 
og oppfølging av timer. Løsningen er spesielt egnet for prosjektorienterte og 
timeintensive virksomheter, hvor ansatte og innleide ressurser jobber i ulike 
rotasjons-/turnusordninger.  
 
Med iCORE Hours kan timer og lønnstillegg knyttes til flernivå prosjektstrukturer, samt faste og fritt 
definerbare dimensjoner og nøkkelbegreper som er nødvendige for riktig avlønning, fakturering,  
bokføring og oppgjør med underleverandører. 
 
Løsningen håndterer timefangst og lønnskompensasjon for alle typer rotasjons- og turnusbaserte 
arbeidstidsordninger - herunder reprisings-/etterbetalingsfunksjonalitet ved endringer med 
tilbakevirkende kraft. Videre understøtter modulen fremleieautomatikk for konsernstruktur med flere 
virksomheter, der arbeidskraft benyttes på tvers av juridiske enheter.  
 
iCORE Hours har løpende proaktiv varsling av AML overtidsbrudd og ugunstig ressursutnyttelse. 
Varslingen gjør det mulig å sette inn tidlige tiltak, slik at AML-brudd unngås og ressurser kan 
planlegges med riktig arbeidsbelastning. 
 
 

Versjon 3.0.1 Produktark iCORE Hours 
Web– og app-basert timefangstmodul med arbeidstids-
planlegging, avregningsfunksjonalitet, AML-kontroll og 
årsverksprognoser. 
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 Arbeidstidsplanlegging med varslingsfunksjon og innsynsmulighet for de ansatte 

 Registrerings på web og i app  for sluttbrukere og formenn/timeskrivere (masseregistrering). 

 Tilgangsstyrt korrigeringsfunksjonalitet med full audit-trail. 

 Generering av timelisteforslag basert på arbeidstidsplaner og langtidsfravær. 

 Elektronisk signering og flernivå godkjenning av timelister, herunder stedfortrederfunksjonalitet 

ved fravær. 

 Purring pr mail og/eller SMS ved manglende registering, signering eller godkjenning. 

 Fritt definerbare timetyper for arbeidet tid, fravær/sykdom og lønnstillegg. 

 Fritt definerbare saldobanker for fleksitid, ferie, innarbeiding/avspasering, mm. 

 Fritt definerbare rotasjons-/turnusordninger med regelstyring av forkortet 

arbeidstidskompensasjon, arbeidsmønster, pauseregler og overtidsregler. 

 Lønnsfunksjonalitet med regelstyrt utledning av lønnsarter. Automatisk reprising/ny utledning av 

transaksjonsgrunnlag ved regelendringer, endring av satser eller endring i masterdata med 
tilbakevirkende kraft. 

 Mulighet for løpende bokføring av kalkulatoriske lønnskostnader i prosjektregnskap i henhold til 

definerte bokføringsregler. 

 Prognosefunksjonalitet for årsverk med proaktiv varsling ved ugunstig ressursutnyttelse. 

 Gjennomsnittsberegning av årsverk med individuelt beregnede avregningsperioder. 

 AML-overtidsfunksjonalitet med proaktiv varsling og bruddvarsling. 

 Fleksible rapporteringsløsninger med MS Excel/Pivot som sluttbrukerverktøy, samt individuell 

timerapportering for sluttbrukere. 

Nøkkelfunksjonalitet i iCORE Hours 


