En enklere hverdag
– mer tid til barna
– Ved å samle barnehagens IT-løsninger på ett sted, blir hensyn til sikkerhet og personvern ivaretatt. Samtidig er informasjonen alltid tilgjengelig der man trenger den, sier
Tone Tenold i Barn-Nett.
FØRST, STØRST, OG MEST KOMPLETT

På nittitallet startet Tone en av Bergens største private barnehager.
Ektemannen Oddmar så hvor tungvint barnehagehverdagen var, og tok
fatt på arbeidet mot det som skulle bli et komplett digitalt system for å
administrere ansatte, barn med foresatte, og alle de daglige rutinene i en
barnehage.
Da Barn-Nett startet opp i 2003, var det den første bedriften i Norge som
kunne levere et komplett administrasjonssystem for barnehager. I dag
tilbyr de alt fra HMS-, avviks- og HR-system, til foreldrekommunikasjon
fakturering, regnskap og miljørettet helsevern

– Tilbakemeldingene vi får er at løsningene trygger hverdagen, sier Tone.
– Ledelsen og personalet får i tillegg en enklere arbeidsdag, med bedre
oversikt og mer tid til barna.

LYTTENDE UTVIKLING

Gjennom tett kontakt med kundene utvikles løsningene kontinuerlig:
– Vi er opptatt av å lytte til brukerne, forteller Tone. På den måten videreutvikles systemet for å dekke alle behovene en moderne barnehage har.
Med alt på samme sted, er Barn-Nett den eneste leverandøren barnehagen trenger.

STYRERASSISTENTEN
Over 700 barnehager benytter allerede StyrerAssistenten til daglig drift og fakturering, samt
som HMS- og avvikssystem. Løsningen passer til både store og små, private og kommunale
barnehager.
I StyrerAssistenten finner du markedets mest komplette, bransjerettede
HMS-system. Gjennom årshjulet får barnehagen kontroll over HMSarbeidet på en enkel og gjennomførbar måte. Når tilsynet kommer på
besøk, er alt arbeid elektronisk dokumentert gjennom arkivsystemet.
Med StyreAssistenten får personalet i barnehagen tilgang til gratis
app’en Barn-Nett eAsy. Med denne kan du skanne, og sende elektroniske
sjekklister og avviksmeldinger direkte til StyrerAssistenten.
StyrerAssistenten leveres med vår sikkerhetsløsning – med daglig
backup, og tilgang fra hvilken som helst maskin, uten påkrevd installasjon.

Barnehagen kan selv fakturere foreldrebetaling. På denne måten
sparer man utgifter til regnskapsfører. StyrerAssistenten støtter både
e-faktura, OCR og overføring av data til ledende regnskapssystemer.
Både rapporter, «hverdagslister», dokumenthåndtering, turnusbasert planlegging, grafiske oversikter tilgjengelige i StyrerAssistenten.
Systemet er med andre ord et styringsverktøy som muliggjør både
planlegging, kvalitetssikring og effektivisering av drift.

PERSONAL
Personal er et bransjerettet HR-system som gir full kontroll over ansettelsesforhold,
turnus, ferie, sykefravær og permisjoner. Systemet inneholder mange gode rapporter
og dokumenter som man har bruk for ved drift av barnehage.
Gjennom Personalmodulen får du tilgang til viktige dokumenter – for
eksempel maler for rekruttering og oppsigelse, oppfølging, ledersamtaler
og ferieavvikling. Alle dokumenter kan tilpasses bruk og behov i den
enkelte barnehage.
En god fraværsanalyse gir oversikt, samtidig som det er enkelt å finne
detaljer for avdelinger og personer.

PERSONALWEB

Hele personalet får tilgang til barnehagens webportal. Med PersonalWeb
er det enkelt for både personal og ledelse både å holde oversikt og å finne
fram i ressursene man trenger. Her registreres timelister, fravær, ferie
og permisjoner. Internkommunikasjonen foregår dessuten direkte fra
portalen – med internmeldinger og e-post.
På PersonalWeb får personalet sikker tilgang til både felles- og personlige
dokumenter. Tilgangen på HMS-dokumenter avhenger av rollen man har i
barnehagen, for eksempel pedagogisk leder eller verneombud.

eBARNEHAGE

Moderniser og digitaliser barnehagens rutiner med noen raske trykk på mobilen! eBarnehage
tilbyr er en flott web-app for foresatte, hvor de kan få et unikt innblikk i barnas hverdag.
Digital oppmøte- og telleliste gir personalet kontroll på hvem som er
tilstede på hvilken avdeling. Det kommer i tillegg klart fram om det er noe
spesielt man må være oppmerksom på – som allergier eller beskjeder fra
foresatte.
Med eBarnehage registerer foresatte og personalet enkelt fravær,
kontaktopplysninger og andre beskjeder. Alt som registreres kan i tillegg
hentes ut i form av rapporter.

KOMMUNIKASJON

Funksjon for toveiskommunikasjon, SMS og e-post gjør det enkelt å formidle beskjeder. Trygg deling av bilder, dokumenter, faktura, ukeplaner og
dagsrapporter blir garantert populært blant barnas foresatte!

HMS OG DOKUMENTDELING

Med eBarnehage vil personalet alltid ha barnehagens HMS- og beredskapsdokumenter tilgjengelig på nettbrett eller mobil. Her er det dessuten enkelt og trygt å dele dokumenter med ansatte og foresatte – både
til enkeltpersoner og grupper.

FLEKSIBELT

Barnehager er forskjellige. I eBarnehage har man full kontroll over hva
foresatte og ansatte får tilgang til når de logger på. Et fleksibelt rettighetssystem gjør det enkelt å velge hvilke funksjoner man vil benytte seg
av.

Personvern og samspill
Dagens teknologiske muligheter stiller større krav til et bevisst og ryddig forhold til håndtering
av personopplysninger.
Det er viktig å kunne kommunisere informasjon på en trygg måte – til
både personal og foresatte. Barn-Nett leverer løsninger som ivaretar
strenge krav til sikkerhet og personvern, men med fleksibiliteten til å dele
det man ønsker.
Løsningene er modulbaserte, og inngår i et helhetlig system. Dette gjør
det lettere å komme i gang. Alle data eksisterer på tvers av modulene. Slik
finner man alltid det man trenger, og unngår dobbeltregistrering.

Vi tilbyr databehandleravtale, daglig
backup og to-faktor autentisering uten
ekstra kostnader.

REGNSKAP

Barn-Nett og OpusCapita har gått sammen for å tilby skreddersydde
regnskapstjenester til barnehager.
ALT I ETT SYSTEM

StyrerAssistenten Regnskap samhandler med data registrert i resten av
programpakken, som informasjon om barn, opphold, priser, rabatter og
ulike moderasjoner fra kommunen. Slik unngår man dobbeltregistrering
og vedlikehold av flere systemer. OpusCapita sine regnskapsførere benytter selv StyrerAssistenten regnskap, derfor kan styrer og ledelse i barnehagen til enhver tid følge arbeidet som blir gjort. Med denne transparente
løsningen oppnår man større kontroll over økonomien i barnehagen.

NYE MULIGHETER

Med den digitale regnskapsløsningen følger nye muligheter. Samarbeidet
med OpusCapita muligjør automatisk håndtering av faktura fra barnehagens leverandører. Man kan også bruke vår app til å skanne faktura inn
til StyrerAssistenten. Barnehagen kan velge å utføre deler av regnskapet
selv, og slik redusere kostnader.
Løsningen støtter blant annet OCR, eFaktura og eksport til en rekke økonomisystemer. StyrerAssistenten Regnskap er en fleksibel, kostnadsbesparende og fremtidsrettet løsning. Ta gjerne kontakt for en gjennomgang av muligheter ut fra deres situasjon.

KURS OG KONSULENT

Barn-Nett har erfarne kursholdere som setter barnehager i stand til å lykkes med alt fra
HMS-arbeid og korrekt håndtering av mat og smittevern, til å bli papirløs.
KURS

I en hektisk hverdag kan det være utfordrende å sette seg inn i internkontrollforskriften, datatilsynets retningslinjer, og forskrift om miljørettet
helsevern. Gjennom deltakelse på våre kurs vil barnehagen settes i stand
til å oppfylle kravene og bli mer effektiv og fremtidsrettet.
Barn-Nett har fleksible kursmodeller – med både tradisjonelle kurs, nettkurs og gratis seminarer.

KONSULENT

Ingen temaer er for små eller store for våre konsulenter. Her er noen
eksempler på populære konsulentoppdrag:
– Hjelp til risikovurdering av personvern og sikkerhet i barnehagen
– Hjelp til fakturering
– Skreddersydd 40–timers HMS-opplæring
– Førstegangsregistrering? Vi kan vise deg, eller gjøre jobben for deg.

Vi kjenner behovene

Gjennom år med tett kundekontakt og drift av egen barnehage, har vi opparbeidet
enestående kunnskap om hva ulike barnehager ønsker og trenger for å effektivisere driften.
Slik lager vi løsninger som er skreddersydde for enhver barnehage.
Gode løsninger gir oversikt og mer tid til annet viktig arbeid i barnehagen.
Våre løsninger bidrar til å skape kvalitetsbarnehager. Fleksible digitale
verktøy gjør det lettere å drive kostnadseffektivt og tilfredsstille
myndighetskravene. Samtidig får barnehagene mer tid til de som er
viktigst – nemlig barna

Alle produkter inkluderer kostnadsfri
brukerstøtte og god oppfølging.

Kontakt oss, så finner vi løsningen som passer din barnehage!
e-post: post@Barn-Nett.no

tlf: 85 22 76 70

Les mer om de ulike produktene på nettsidene våre:
www.barn-nett.no

