
 

 

Klukk – tímaskráningarapp 

Klukk er nýtt frítt tímaskráningar app fyrir launafólk sem væntanlegt er á „markað“ í nóvember. 

Hugmyndin er að notandi skrái vinnutíma sína með appinu og hafi þannig yfirsýn yfir unna tíma. 

Hugmyndin varð til eftir ábendingar frá stéttarfélögunum þar sem ítrekað koma inn á borð deilur um 

unnar vinnustundir auk þess sem nemendur hafa rætt þetta sama vandamál þegar fulltrúar ASÍ hafa 

farið í fræðslu heimsóknir í framhaldsskólana. 

Hvað er Klukk? 

1. App fyrir Android/iOS. 

2. Stimpilklukka sem skráir vinnutíma og heldur yfirlit yfir alla skráða tíma 

3. Hægt að senda gögnin á sjálfan sig og vinnuveitenda ef með þarf 

4. Staðsetningarbúnaður 

Lykilatriði er einfaldleiki og að skráning verði í sem fæstum skrefum. Það er einnig mikilvægt að 

staðsetning (vinnustaður) inn- og útskráningar sé vistuð. Forritið safnar upp vinnutímum starfsmanns 

fyrir hvern mánuð og hvert ár ef því er að skipta. 

                          

Dæmi um virkni: 

Námsmaður fer úr skólanum til vinnu í verslun. Hann mætir klukkan 16, dregur upp snjallsímann og 

„klukkar sig inn“. Appið byrjar að telja vinnutímana. Í lok vinnudags „klukkar“ hann sig út. Einnig er 



mögulegt að nota staðsetningarbúnað símans þannig að þegar viðkomandi kemur á vinnustað þá spyr 

síminn hvort hann vilji skrá sig inn. Það sama gerist þegar hann yfirgefur staðinn. 

Í lok mánaðar fer námsmaðurinn í „Tímaskýrsla“ í veftrénu þar sem hann sér yfirlit yfir unnar 

vinnustundir, flokkað eftir mánuðum/dögum. Hann sendir svo yfirlitið á sjálfan sig í tölvupósti þar 

sem það birtist í Excel-skjali.  

Fyrirtækið sem ASÍ valdi til samstarfs í þessu verkefni heitir Stokkur en það hefur sérhæft sig í gerð 

appa og á heiður af nokkrum vinsælustu öppum landsins eins Strætó, Dominos, Veður, 112 og Nova.  

Það verður að horfa á app sem nýjan miðil í fjölmiðlaflóru verkalýðshreyfingarinnar (ASÍ notar í dag 

heimasíðu, Facebook, Twitter og You tube). Ef vandað er til verka og byrjað einfalt er líklegt að 

verkalýðshreyfingin geti náð til töluverðs fjölda ungmenna í gegnum þessa nýju leið. Nauðsynlegt er 

að nýta fræðsluheimsóknir í framhaldsskóla til að styðja við markaðssetningu á appinu en hugmyndin  

kemur einmitt upphaflega úr slíkum heimsóknum eins og fyrr segir.  
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