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Pancomp er med til at sikre kvaliteten 
 

Kunden forventer at opgaverne bliver udført til tiden og i den aftalte kvalitet.  
 

En kæde af processer 

Planlægning og gennemførelse af serviceopgaver er en kæde af processer, og ét svagt 
led kan ødelægge kundens kvalitetsopfattelse. 

Pancomp tager hånd om hele forløbet: 

• Nem planlægning med overblik over ledige ressourcer. 

• Enkelt at ændre disponering ved sygdom og andet fravær. 

• Servicemedarbejderen har al relevant information i Pancomp Appen. 

• Alarmer, hvis medarbejder ikke møder som aftalt. 

• Tidsregistrering med afvigelsesrapporter. 

• Servicemedarbejdere melder tilbage, hvis stedet ikke er rengøringsparat. 

• Timer godkendes og faktureres automatisk. 

• Kvalitetskontrol til dokumentation af kvalitetsniveau.  

 

 

 

Med Pancomp kan der tages hånd om afvigelser inden det bliver et problem 
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Kvalitetskontrol 

Pancomp Servicerapport er tilgængelig i Appen for inspektører, rengøringsledere og 

andre, som udfører besøgsrapporter. 

 

 

 

Rapporteringen sker med et fleksibelt skema, hvor områder og objekter til 

kvalitetsvurdering vælges efter behov. Det kan f.eks. være garderobe på en given etage 

eller et klasselokale.  

Hver sted gives en karakter, og der udregnes et gennemsnit helt automatisk. Der kan 

knyttes kommentarer og billeder til observationerne. 

Den udfyldte rapport sendes automatisk til relevante modtagere. 
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Service rapport – registrering i App 

Registrering i Appen er enkelt og intuitiv. Information om kunde, sted, dato, tidspunkt og 
medarbejder kan registreres automatisk med NFC og RFID tags. 

 

 

 

• Fleksibelt skema. 

• Vælg område og objekter efter behov. 

• Udfyld kun det relevante – ingen lang, tung proces. 

• Kommentarer og billedder sikrer god dokumentation. 
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Servicerapporten 

Rapporten vises på webben umiddelbart efter registreringen. 

 

 

 

• Kommentarer kan tilføjes – eller redigeres. 

• Gennemsnit for kvalitetsniveau beregnes automatisk. 

• Rapporten kan printes eller sendes til kunden. Dette kan ske automatisk. 

• Rapporten vises som oversigt eller som dokument med al billeddokumentation. 
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Opfølgning på kundebesøg 

Servicerapporten er ikke kun en dokumentation af kvalitetsniveauet her-og-nu, det er også 

en dokumentation af hvordan eventuelle afvigelser skal håndteres. Denne handlingsplan 

registreres for hver enkelt observation. 

Kommentarfelter, karakterangivelse og billeddokumentation vises som en enkel og 

overskuelig servicerapport. Hvis det ønskes, kan der knyttes yderligere kommentarer til 

rapporten inden den sendes til kunden som dokumentation. Det kan f.eks. være en status 

på eventuelle afvigelser, som kræver en handling. 

 

 

 
Kontakt os 

Kontakt os for en snak om mulighederne med Pancomp:  

📞 +45 22 25 19 10 

✉ Kontakt@pancompdanmark.dk  


