Komplekse organisationer
Beskrivelse af situationen, et eksempel
Eksemplet er hentet fra en Pancomp kunde med en kompleks struktur. Dette løses med standard
funktioner i Pancomp, hvor der er meget fleksible muligheder for at strukturere data, hvilket giver
øget værdi for organisationen.
Rengøringslederen har ansvar for
kunden og til at udføre opgaverne
disponeres over medarbejdere fra
•

Egen organisation, men
forskellige afdelinger (Afdeling
A og Afdeling B)

•

Eksterne partnere (Firma 1 og
Firma 2)

Der er to typer af medarbejdere i dette eksempel:
1. Rengøringsassistenter.
2. Vinduespudsere.
Udfordringen:
•

At kunne kontrollere fakturaer fra eksterne partnere (underleverandører).

•

At kunne fakturere kunden korrekt, uanset om det er egne eller eksterne medarbejdere –
desuden faktureres opgaverne forskelligt: Rengøring eller vinduespolering.

Pancomp løser dette på følgende måde:
Tidsforbrug registreres af hver medarbejder. Enten med Pancomp komme-gå terminal eller med
Pancomp APP.
Medarbejderens organisatoriske tilhørsforhold fremgår af den afdelingsstruktur, som er oprettet i
løsningen. Oversigter viser dermed alle ansatte i en given virksomhed eller intern afdeling.
Lokaliteter, der hvor opgaverne skal udføres, kan grupperes ud fra de kategorier, du selv opretter –
skole, kontor, børnehave, udendørs areal osv.
Medarbejderen kan tilknyttes en eller flere medarbejdergrupper, som du selv er herre over.
Eksempler på dette er rengøring, vinduespolering, supervisor med videre.

Pancomp Danmark leverer digitalløsninger til planlægning, drift, tidsregistrering, opfølgning samt dokumentation til
kommuner, rengøringsvirksomheder og organisationer med rundering og sikkerhedskontrol. www.pancompdanmark.dk

Struktureret data
•

Enkel registrering for medarbejderen.

•

Fleksible dataudtræk på kryds og tværs.

Eksempler på dataudtræk i Pancomp
1. Timer pr. kunde opdelt efter type (”Rengøring”, ”Vinduespolering”) – til fakturering
2. Timer pr. underleverandør – kontrol af faktura fra partner
3. Timer pr. afdeling – intern fakturering
4. Oversigt over anvendt tid sammenlignet med aftalte timer – for lidt eller for meget
5. Oversigt over timer pr. medarbejder sammenlignet med normtimer – vist grafisk

Den grafiske oversigt er dynamisk, hvor du kan vælge en eller flere visninger i det samme billede.
Et godt overblik, når der skal analyseres på ressourcer og leverancer.

Nyhedsbreve
Hvis du ønsker at holdes ajour om nyheder og brug af løsningen, kan du tilmelde dig Nyhedsmail
på pancompdanmark.dk
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