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Kunden kan vælges samt periode
1. Alle hændelser der er registreret 

med brug af medarbejderens APP 
ses i den valgte periode for 
kunderne eller udvalgt kunde.

2. Der kan udvælges en specifik 
hændelsestype. 
Se Eksempler på opgavetyper.

1. De 6-7 mest observerede 
hændelser ses i Pyegrafen og 
antallet pr. mdr. i søjlegrafen.

2. Rapporten kan udsendes som en 
automatisk rapport til udvalgte 
personer eller som en individuel 
rapport til udvalgte personer.

3. Rapport kan udskrives.

Tilbage

Aktivitets statistik



Dokumentation for ekstraarbejde

Ekstraarbejde registreres ud fra en menu i APP. 
Eventuelt tilføjet med egen tekst og billede. 
Opgaven registreres i løsningen. 

Ekstraarbejde og tidsforbrug kan sendes som 
mail til rette vedkommende.

Tilbage

Eksempel 1 - Aktivitetsrapport



Mail til rette vedkommende

Eventuelt yderligere information kan fremsendes til kunden. 
Alle aktiviteter og kommentarer lagres som dokumentation for hændelsen i løsningen.

Tilbage

Eksempel 2 - Aktivitetsrapport



Eksempler på opgavetyper i APP

Tilbage



Der kan vælges en oversigt over det ekstra arbejde som er 
udført. Dette kan udskrives eller sendes enkeltvis eller 
automatisk pr. dag, pr. uge eller hver måned til rette 
vedkommende. 

Tilbage

Eksempler på oversigter for ekstra arbejde
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Fra systemet kan der flyttes, blot ved tryk på en 
knap, en liste, for forestående opgaver, der kan 
vælges fra en menu:
• Alle kunder/ lokaliteter eller en udvalgt.

• Alle opgavetyper eller en speciel udvalgt. 
Eksempelvis specialopgaver med krav om 
speciel handling.

• Alle medarbejdere eller én udvalgt.

• Alle enkeltstående opgaver – Ad hoc opgaver. 
For en kort periode eller opgaver der 
fortsætter kontinuerligt. 

Alle opgaver med rød tekst skal behandles ekstra  
omhyggeligt, defineret af lederen.

Tilbage

Arbejdsliste



Der indtastes navn for arbejdsplanen, samt start og slut perioden den skal virke i. 
Fra et kartotek hentes Arbejdsmetoder og instruktioner, og fra rullemenu hentes 
navn på den medarbejder, der skal udføre opgaven evt. med tilføjelse af 
bemærkninger, og tidspunkter for jobbets udførelse. Medarbejderen vil straks se 
alle informationerne på sin smartphone.

Tilbage

Arbejdsplan



Eksempler på arbejdsmetoder

Tilbage



På det dynamiske Gantt kort angives automatisk 
sygefravær med rød streg eller ferie med grøn
streg. Specielle opgaver angives også automatisk
eksempelvis med rød tekst. Instruktioner følger opgaven, så den nye person der skal udføre opgaverne ser disse på sin mobil. 
Opgaver kan flyttes ved at klikke på dem, og flytte dem til den ønskede medarbejder. Det er god info for den som skal løse opgaven.  

Tilbage

Flytning af opgaver fra oversigtsbilledet

Tilbage



Kapacitet planlægges og de ressourcer som er til 
rådighed ses (A) i systemet om hvorvidt, der er 
konstant over- eller under-forbrug af tilrådelige 
timer, i den kommende 4 ugers periode.

Til venstre på skemaet ses medarbejdernes normtid. Til højre på skemaet ses det tildelte tidsforbrug for medarbejderne. 
Tider der ikke er tildelt nogen medarbejder ses nederst i skemaet (A). Flyttes opgaver i Gantt kortet vil resultatet fremgå i den højre 
del af skemaet. Øges normtiden fremgår det af den venstre del af skemaet. Se Flytning af opgaver fra oversigtsbilledet.

A

Tilbage

Kapacitet planlægger



For at lette overblikket ses under fanebladet Medarbejdergrupper, og de til gruppen tilknyttede medarbejdere. Alle tidligere nævnte 
handlinger er fuldt ud til rådighed. Der findes også et faneblad for medarbejder, hvor det er muligt for den enkelte medarbejder, at 
flytte opgaver permanent eller for en periode. Det kunne være i forbindelse med ferie. Under fanebladet Lokalitet kan en kunde 
vælges, og alle kundens opgaver fremgår i skemaet. Endvidere kan man se den eller de medarbejdere, der sættes til at løse 
opgaverne. Eventuelle rettelser vil automatisk ajourføres i dette skema, og alle de andre skemaer/ faneblade.

Tilbage

Medarbejdergrupper

Tilbage



Under fanebladet Oversigt kan man se alle planlagte opgaver samt de tilrådelige ressourcer.

På det dynamiske Gantt kort angives automatisk sygefravær med rød streg eller ferie med grøn streg. Specielle opgaver angives også automatisk 
eksempelvis med rød tekst. Instruktioner følger opgaven, så den nye person der skal udføre opgaverne ser disse på sin mobil. Opgaver kan 
flyttes ved at klikke på dem, og flytte dem til den ønskede medarbejder. Det er god information for den som skal løse opgaven. Se Oversigt.

Oversigt for alle medarbejdere

Tilbage



Oversigtsbilledet viser et 
samlet billede af de anvendte 
timer. Det angives med rød 
skrift hvis der er anvendt 
mere end 10 % flere timer 
end budgetteret. Med grøn 
skrift hvis der er anvendt 
færre timer end budgetteret. 
Oversigten kan dannes med 
år og måneder.

Tilbage

Oversigtsbillede for anvendt tid pr. kunde



Under fanebladet Oversigt kan man se alle planlagte opgaver samt de tilrådelige resurser.

Tilbage

Vagtplaner og resurseoversigt



Administration af fravær…………………………………..……………………………………………..…………………………………………………………..........….......
Ferieadministration…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……..
Medarbejderrapport med fraværsoversigt……….…………………………………………………………….……………………………………………………….…...
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Ferie og fravær

Tilbage



I systemet sletter lederen sygefravær 
hvis medarbejderen er tilbage og 
raskmeldt inden udløb af lederens 
estimerede periode for sygefravær.
Lederen trykker blot på krydset og 
alle rapporter/ oversigter bliver 
automatisk ajourførte. 

Administration af fravær

Tilbage



Tilbage

Ferieadministration

10-01-2018 12-01-2018

Det er muligt at indsætte egne 
ferie, fridage eller andre 
fraværsdage, og vælge fra menuen. 



Fraværet ses i medarbejdermappen. 

Tilbage

Medarbejderrapport med fraværsoversigt



Lederen kan vælge:
1. Periode (Tidsramme).
2. Alle eller udvalgte medarbejdere (Medarbejder).
3. Fraværsårsag vælges (Arbejdstype).

1.

2.

3.

Tilbage

Samlet oversigt for fravær, arbejdstid mv.

Tilbage



I løsningen registreres ferie for den enkelte 

medarbejder. I Gantt kortet som beskrives i
Flytning af opgaver fra oversigtsbilledet er der 
uddybende oversigter for alle 
medarbejdernes normtid, ferie og fravær.

Ved at trykke @ kan der sendes en e-mail 
til HR afdelingen.

Tilbage

Tidsark med arbejdstid og ferieregistreringer



Kunderapport………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….....……….………...
Lokalitetsrapport……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
Oprettelse for kunder………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kunder

Tilbage



Medarbejderens aktiviteter. Periode kan vælges. 
GPS Koordinator dokumenterer yderligere 
tilstedeværelsen på den konkrete ejendom.

Tilbage

Kunderapport

Tilbage



Overblik for observation på lokale 
eller område niveau:
Alt er efterfølgende registreret i 
kundemappen med billeder og tekst.

Tilbage

Lokalitetsrapport

Tilbage



Oprettelsesskema for kunder

Tilbage



Opsummering af kvalitet…………………………………….……………….......................................................................................................……..….
Opsummering af kvalitet med billeder og tekst….………………….......................................................................................................……….
Oversigt for service opfølgning………………………….………………….......................................................................................................……..…
Servicerapport………………………………………………….…………..…………………………………………………………………………………………..…………………….
Serviceopfølgning med eller uden billede…………..……………..…………………………….………………………………………………………..…………..………..

Kvalitet

Tilbage



Opsummering af kvalitet

Med denne rapport ses den valgte 
medarbejders antal kundebesøg. 
Det samlede gennemsnitlige 
kvalitetsniveau og perioden der er 
valgt. Rapporten kan tilføjes med 
billeder der ses under kunden.

Tilbage

Opsummering af kvalitet

Tilbage



Billede og tekst skal ses 
som dokumentation.

Samt gennemsnitlige 
niveau og hvor mange 
gange, der er foretaget 
kontrol hos kunden.

Tilbage

Opsummering af kvalitet med billeder og tekst

Tilbage



Kunden kan få adgang til at se sine servicerapporter 
ved at perioden vælges. Oversigtsbilledet viser det 
gennemsnitlige kvalitetsniveau. 
Klik på rapporten og den fremkommer. 

Periode vælges fra navigator:
1. Periodes servicerapporter hos lederens kunder.
2. Dato for udførelse.
3. Medarbejder der har udført rapporten.

Tilbage

Oversigt for service opfølgning

Tilbage



Servicerapporten vises her med angivelse at 
der er billeder som dokumentation. 
Kvalitetsniveauet er angivet. Rapporten kan 
fremsendes som e-mail eller udskrives.

Tilbage

Servicerapport



De færdige rapporter lagres i system og kan sendes som mail til rette person. Det er muligt at vælge rapport med eller uden billeder.

Tilbage

Service opfølgning med eller uden billede

Tilbage



Automatisk generering af kontrolark….………………………………………………………………………………………………………………………...….……….....
Automatisk lønberegning.………………………………………………………………………………………..……………………………………………....……….…………

Løn

Tilbage



Dato: 01. oktober til 29. oktober

Delområde 2

NrNavn Type Antal Beløb 

45942Thomas TIME 60,5 7.561,29 

45942Thomas SØNOGHEL 15,5 351,85 

45942Thomas AFTEN 38 551,38 

31201Marianne TIME 42,5 5.311,65 

31201Marianne AFTEN 0,5 7,26 

40935Döbel TIME 65,75 8.217,44 

40935Döbel AFTEN 5,25 76,18 

40935Döbel SØNOGHEL 2,75 62,43 

Delområde 4

NrNavn Type Antal Beløb 

50840Peter TIME 41,75 5.217,92 

50840Peter AFTEN 4,75 68,92 

50840Peter SØNOGHEL 2,25 51,08 

Delområde 1 

Nr Navn Type Antal Beløb 

13907Anja TIME 41,25 5.155,43 

46295Hanne TIME 40,5 5.061,69 

46295Hanne AFTEN 3,25 47,16 

46295Hanne SØNOGHEL 7,5 170,25 

Delområde 3 

NrNavn Type Antal Beløb 

5524Astrid TIME 28,25 3.530,69 

5524Astrid AFTEN 2 29,02 

46295Hanne TIME 8,75 1.093,58 

45942Thomas TIME 25,75 3.218,24 

45942Thomas AFTEN 13,75 199,51 

45942Thomas NAT 4,5 89,51 

45942Thomas SØNOGHEL 5,5 124,85 

Der lønberegnes efter 
overenskomstfortolker.

Indtastnings/ kontrol ark.

Derefter direkte 
overførelse til løn bureau, 
når datatransmissionen 
API er tilpasset 
lønbureau. 

Tilbage

Automatisk generering af kontrolark



Automatisk lønberegning

Dataoverførelse til alle gængse lønsystemer gennem 

Pancomp´s overenskomstfortolker. Der skal påregnes 

individuelle kundetilpasninger, afhængt af bl.a. 

lønbureau samt dedikerede kundeforhold.

1 Registreringer direkte til lønberegning.

2 Pancomp´s overenskomstfortolker.

3 Lønbureau og/ eller indtastningsark.

TilbageTilbage



Adgang fra APP til arbejdstegninger og andre dokumenter..................................................................................................................... 
Afløserens tidsark………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………..………
Elektronisk godkendelse af medarbejderrapport…………………………………………………………………………………………………..…………………........
Medarbejderoversigt………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..................…….
Oprettelsesskema for medarbejder……………………………………………………………………………………………………………………..……..…………..………

Medarbejdere

Tilbage



Adgang fra APP til arbejdstegninger og andre dokumenter

Tilbage



Alle aktiviteter kan ses som standard 5 år tilbage. 
Ønskes længere periode kan det aftales.

Tilbage

Afløserens tidsark



Elektronisk godkendelse af medarbejderrapport

Tilbage

De godkendte rapporter danner 
grundlag for den videre lønberegning



Den blå budget linje viser medarbejderens normtid jf. 
forrige skema. Tillige vises hvor mange arbejdsdage hvori 
der er foretaget registreringer i, og det summerede antal 
timer i perioden.

Tilbage

Medarbejder oversigt



Oprettelsesskema for medarbejder

Tilbage



Påmindelse om evt. afvigelser for komme og gå tider……………………………………….….…..……………………………………………………….…….……..

Tilbage

Påmindelser



Påmindelse om evt. afvigelser for komme og gå tider jf. 
aftale/ planen, ses af leder osv. som SMS eller e-mail.

Tilbage



Dokumentation for manglende rengøringsparathed……………………………………………………………………………………………..………....................
Eksempel 1 - Lokalitetsrapport…………………….…………………………………………….……………………………………………….……………………………………
Eksempel 2 - Lokalitetsrapport…………………….………………………………………………….………………………………………….…………………………………… 
Håndtering af klager……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………...………….………
Kommentarstempler med billeder..…………………….………………………………………………………………………………………….………………..……..……...
Oversigt for klager………………………………………….………………………………………..………………………………………………………………..…..………….…….

Tilbage

Rapporter



I forbindelse med en enkeltstående 
observation dokumenteres dette 
direkte fra APP med forvalgt 
modultekst (eventuelt tilføjet med en 
kommentar og billede).

Tilbage

Dokumentation for manglende 
rengøringsparathed



1

2

Generel kvalitetskontrol for et område.

Fra APP vælges kunde/ område og 
kvaliteten bestemmes. Billeder og 
eventuelle kommentarer samt 
kvalitetsniveauet lagres i kundemappen.

Hurtigt og præcist.

Tilbage

Eksempel 1 - Lokalitetsrapport



Overblik for observation på lokale 
eller område niveau:
Alt er efterfølgende registreret i 
kundemappen med billeder og tekst.

TilbageTilbage

Eksempel 2 - Lokalitetsrapport



I systemet under menupunkt henvendelser/ 
klager kan kunde vælges via roll down menu.
Dato for registrering kommer automatisk.
Henvendelsen fremsendes som mail til kunden 
og med en beskrivelse for hvornår den udføres.

Tilbage

Håndtering af klager

Tilbage



Under medarbejdermappen 
kommentarstempler kan man se 
servicerapporter udført af 
medarbejder, ferie, sygefravær, 
årsag til manglende 
rengøringsparathed etc.
Billeder der er taget med App 
lagres automatisk her. 
Det er muligt at tilføje billeder 
og tekst manuelt. 

Tilbage

Kommentarstempler med billeder 



I oversigten ses hvornår henvendelsen/ opgaven er modtaget, og om hvorvidt opgaven er udført eller ikke er udført. Se Lokalitetsrapport. 

Tilbage

Oversigt for klager



Information til medarbejder fra oversigtbilledet…..………………………………………………………………………………………..………………….…………….
SMS-afsendelse……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………..….……...

SMS

Tilbage



Når en opgave flyttes fra en medarbejder til en anden, justeres ressourcetrækket hos de involverede medarbejdere. 
Overstiger den nye opgave medarbejderens normtid, skrives det totale tidsforbrug med rødt. Opgavens planlagte tid ses i skema. 
Direkte fra skema kan der afsendes en SMS til den medarbejder, som skal påtage sig opgaven. Se SMS-afsendelse.
Medarbejderen kan dernæst se i Pancomp App alle instruktioner, som skal overholdes for at løse opgaven. 

Tilbage

Information til medarbejder fra oversigtsbilledet

Tilbage



Tilbage

SMS-afsendelse

Tilbage



Procedure for bestilling via App.………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….……..
Varebestilling (koncept)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……..…….
Varebestilling med APP (alternativ løsning)….……………………………………................................................................................................

Varebestilling

Tilbage



Fra App bestilles ferie med tidspunkt.
Bestillingen sendes automatisk til lederne som mail, idet ”Ferieønske” er sat i system til at afsende mail. 
Under knappen Arbejdstid kan medarbejderen se status på sit ferieforbrug, historik og herunder hvornår restferie ferie udløber (option).
Godkendt ferie ses under knappen Arbejdstid (option).
Funktionen på APP bliver præciseret fra en pop up  kalender for start og sluttidspunkter (option).

Procedure for ferie bestilling via App 

Tilbage



Assistent via  
mobil enhed

Varebestillingsprogram
med blanket

Auto udfyld 
med: 
1. Ordre nr.
2. Kunde
3. Reference 

person

Varerne bestilles med
1. Varenummer og antal.

Varenummer viser evt. 
billede og beskrivelse. 

2. Bestilling sendes når den 
er færdig som mail til 
leder/ordrekontor.

3. Ved modtagelsen 
kontrolleres ordre for 
antal osv. og den sendes 
med angivelse af accept 
til servicelederen.

Serviceleder Leverandør(er) 

1. Bestillingen sendes til 
leverandør(er)

2. Ved modtagelse af 
”accepteret modtagelse”

3. Godkender 
servicelederen modtagne 
faktura med korrekt 
ordre nummer til 
betaling.

1. Varen sendes til kunden  
2. Kommunen faktureres 

med ordrenummer. 

Ordre server som holder styr på 
bestillingerne, varekartotek og papir-flow.

1

2 3

Option leveres på 
bestilling: 

Mulighed for at bestille 
varer direkte fra 
telefon eller tablet.

Se princip skemaet

Varebestilling (koncept) 

Tilbage



Alternativ løsning for varebestilling: Fra App vælges en vare, hvorefter antal angives. Automatisk sendes der en mail til lederen 
om bestillingen. Bestillingen lagres i kunde og medarbejdermappen.

1 32

Varebestilling med APP (alternativ løsning)

Tilbage
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Andre funktioner

Tilbage



Stempelliste

Budgetkontrol for tidsforbrug

Aktiviteter

Alarmer og påmindelser

Automatiske rapporter

Funktionen angiver antallet af registreringer på et område. Anvendes meget til daglig rengøring 
af toiletter og soignering. 

Funktionen viser om der er anvendt korrekt budgetteret tid eller 10% over/ under. 

Egentligt en funktion for opbygning af modultekster, hvor lederne selv kreerer teksterne, 
som efterfølgende ses og kan anvendes af medarbejderne i Pancomp APP.

Omfattende menu opdelt funktion, hvor der kan sættes påmindelser til ledere eller 
medarbejdere for ad hoc opgaver for et område, en kunde, medarbejder eller en udarbejdet 
modultekst. Eksempelvis kan medarbejderen få SMS besked når der ankommes til et forvalgt 
sted. Eller det kan være en påmindelse for en tilbagevendende opgave, der skal løses indenfor en 
tidsperiode. Det kunne være dagligt, ugentligt, pr. kvartal, årligt eller en helt anden periode. Hvis 
opgaven ikke løses i perioden modtages en mail, hvilket typisk bruges af klinikker i forbindelse 
med dokumentation af lovpligtige hygiejneprocesser for maskiner, udstyr og gennemførelse af 
APV. Alarm for tjek om der mødes til tiden hos kunderne, hvornår en opgave er slut, så der kan 
gennemføres kvalitetskontrol i umiddelbar forlængelse heraf. Endvidere registrering af aktiviteter, 
hvor observationer, billeder og tekster automatisk skal medføre en mail til bestemte personer, og 
meget mere.

Der kan oprettes en form for abonnement for automatisk modtagelse af rapporter.

Andre funktioner

Tilbage


