
Tarjoamme digitaalisia työajanhallinnan ratkaisuja,  joiden avulla yritykset 
 parantavat työajanseurantaa, automatisoivat palkanlaskentaa,  

tehostavat työnsuunnittelua, henkilöstötietojen hallintaa sekä raportointia.

” Intohimomme on tehdä työstä parempaa ja tuottavampaa. Autamme yrityksiä 
siirtymään analogisesta työajankontrollista digitaaliseen työajan hallintaan. ”

Jukka Kivistö
toimitusjohtaja 

Nepton

Yli 200 tyytyväistä asiakasta

”Nepton Työteho 
on erinomainen  

järjestelmä.”

Markus Pyrhönen 
Rainmaker Oy

”Teimme laajan 
toimittajavertailun ja 

päädyimme Neptoniin.”

Suvi Raita 
Futuremark Oy

”Nepton on helppokäyttöinen 
ja tehostaa toimintaamme 

merkittävästi.”

Marko Tuomela 
FOREX Bank AB

”Nepton toimii  
kuin Clapton  

kitaran kanssa.”

Timo Hagner 
Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

Miksi Nepton?

Nepton ” Kaiken tekemisemme 
tavoite on tyytyväiset 

asiakkaat. ” 
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Digitalisoimme
työajanhallinnan

Palvelemme kaiken kokoisia suomalaisia yrityksiä, joille olemme  
asiantuntijakumppani ja kokonaistoimittaja vaativiin työajanhallinnan tarpeisiin.

Nepton on kasvava ja kannattava, henkilöstönsä omistama 
palveluhenkinen teknologiayritys. Meillä on yli 12 vuoden kokemus 
työajanhallintaratkaisuiden tuotekehityksestä, suomalaisesta  
työaikalainsäädännöstä ja sadoista asiakasprojekteista.  

Perustettu 2002 • Liikevaihto 2 M€ (arvio 2016) • AAA-luottoluokitus • 20 työntekijää

Edelläkävijä
Nepton on Suomessa  

edelläkävijä työajanhallinnassa ja 
työtehon mittauksessa.

Kotimainen
Nepton on  

suunniteltu erityisesti  
suomalaisille yrityksille.

Helppous
Palvelu on erittäin helppo-

käyttöinen, sitä voi käyttää miltä 
tahansa päätelaitteelta.

Mikko Niemi
myyntijohtaja 

Nepton



Neptonin työajanhallintaratkaisu on  modulaarinen 
ja räätälöitävä. Se on Internetin yli toimiva 
pilvipalvelu, joka tarjoaa työaikakirjanpidon, 
palkka- aineiston tulkinnan, tehtäväsuunnittelun ja 
työsuhteiden hallinnan kokonaisratkaisun.
100% pilvipalvelu • 12 vuotta tuotekehitystä • 200+ asiakasta • 30 000+ käyttäjää

Easy, Pro tai Complete
Nepton-ratkaisun voi hankkia Easy, Pro tai Complete –kokonaisratkaisuna. 

Ominaisuuksia voit helposti täydentää esimerkiksi vuorosuunnittelulla sekä osaamisen hallinnalla.

 ▪ Helppokäyttöinen

 ▪ Työtuntien ja  
työtuntisaldojen  seuranta

 ▪ Vaivaton raportointi

 ▪ Helppokäyttöinen

 ▪ Työtuntien ja  
työtuntisaldojen  seuranta

 ▪ Työajantulkinta ja  
palkka-aineisto

 ▪ Vaivaton raportointi

 ▪ Helppokäyttöinen

 ▪ Räätälöitävä kokonaisratkaisu

 ▪ Työajanseurata, työajantulkinta, 
tehtäväsuunnittelu, 
työntekijätieto

 ▪ Kattava raportointi

Liitettävyys
Nepton perustuu avoimiin ja muokattaviin 
rajapintoihin. Palvelussa on valmiit rajapinnat  
palkka-, henkilöstöhallinto-, sekä toiminnan- 
ohjausjärjestelmiin. Lisäksi siihen on toteutettu 
jo yli 100 valmista palvelurajapintaa (apia).

Avaimet käteen -toimitus
Nepton-palvelun hankkiminen, käyttöönotto ja käyttäminen on helppoa.  

Palvelun toimittamisen lisäksi vastaamme myös aina sen onnistuneesta käyttöönotosta ja käyttäjien koulutuksesta.
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Työaika 
Helppokäyttöisin

Palkanlaskenta
Kattavin

Tehtäväsuunnittelu
Älykkäin

Työntekijätieto
 Ajantasaisin tieto

Kokonaisprosessien 
tehostuminen

Automaatio laajalla 
mittakaavalla

Inhimillisten virheiden 
minimointi

Tarpeiden  selvitys
Tarpeiden 

tarkennus  ja 
analysointi 

Ratkaisuehdotus
Ratkaisun toimitus, 

 integroinnit ja 
 testaus 

Henkilöstön 
 koulutus 

ja palvelun 
käyttöönotto

Asiakkuus- ja 
 palvelupäällik-
kömme  jatkuva 

tuki


