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Eks. 1 - Principper og terminologi
Kunde – lokalitet - område

Der er tre niveauer af kundeinformation i systemet:

1. Kunde

2. Lokalitet ~ bygning osv., eller forskellige etager etc.

3. Område/ sted ~ det enkelte sted/ kontor/ mødelokale/ toilet 
etc.

Tags placeres i områder – der hvor der skal løses opgaver. En lokation kan også få tags. 
Tags skal blot indtastet som et område.

Tilbage



Eks. 2 - Principper og terminologi
Kunde – Lokalitet - Område 

Firma/ 

Institution

Produktion

Afd. A 

Kontor 

bygning 

Lager

Afd. A

Produktion line 1

Toiletter

Møderum

Kontorer

Reception

Lagerkontor

Lagerhal for 

produktion

Kunde
OmrådeLokalitet 

Tag

Lagerkontor

Tilbage



Eks. 1 - Tilføjelse af kunder, lokaliteter og områder

1. Klik på opret ny.

2. Vælg opret ny kunde.

3. Indtast kundedata. 

4. Derefter lokaliteter, 
områder, et for et.

5. Husk altid at taste gem.

Vælg ”ny lokalitet” for at gå til næste step.

2.

3.

5.

4.

1.

Klik her, hvis der er behov for at gå tilbage til kundedata.

Tilbage



Tilføjede data vil blive gemt tiI databasen, når der 
klikkes på enten “ny lokalitet”, område eller “Gem”.

Eks. 2 - Tilføjelse af kunder, lokaliteter og områder

Klik her, hvis der er behov for at gå tilbage til kundedata.

Tilføj ny lokalitet og område ved at benytte disse to knapper. Tilbage



Tilføj Nyt område eller 

Ny lokalitet ved at 

benytte disse to knapper.

Tilføjede data vil blive gemt tiI databasen, når der 
klikkes på enten “ny lokalitet”, område eller “Gem”.

Eks. 3 - Tilføjelse af kunder, lokaliteter og områder

Tilbage



Eks. 1 - Redigering af ansattes data

1. Klik medarbejdere  

2. Klik her for at se og redigere den ansattes data. 

TIP – Klik på den ansattes navn.
For hurtig adgang til rapporter og 
blyant for redigering.

Tilbage



Eks. 2 - Redigering af ansattes data

Husk altid at taste gem.

Tilbage



Eks. 1 - Redigering af kunder, lokaliteter og områder

Klik på område og vælg kunde.

Klik på blyant for at redigere data.

TIP – Klik på kunde, lokaliteter, 
område for hurtig link til rapporter.

Tilbage



Eks. 2 - Redigering af kunder, lokaliteter og områder

Brug denne menu 

til at vælge det, der 

skal redigeres.

Klik her for at tilføje et ny lokalitet. Husk at taste gem.

Tilbage



1. Tags er placeres i områder - stedet hvor arbejdet skal udføres. 

2. Tags/ ID kort aflæses med håndsættet/ vægterminal ved 
ankomsten. Eksempelvis hvis der anvendes  håndsæt, kan 
første tags aflæses måske i rengøringsrummet, og i takt med 
at arbejdet udføres. 

3. Løsningen registrerer den anvendte tid og lagrer al information
på Pancomp internetserver.

4. Håndsættet/ vægterminal sender automatisk alle information 
til internetserveren.

5. Informationerne kan anvendes til at moniterer arbejdets 
udførelse, forbrugt tid. 

6. Værktøj til  at  perfektionere arbejdsmetoder for opgaverne.

Installation og hvordan det fungerer

Tilbage



Vælg “vis tags” for at nå frem til Kundedata.

Liste over tags/ QR koder placeret hos en kunde

Tilbage



Låsning af et vægsæt til et område

1. Klik område Edit. 

2. Vægsæt vælges 

ved at klikke på 

nummeret i den menu 

der åbnes op.

3. Klik “vælg enhed”.

4.  Husk altid at taste 
gem.

4.

3.

2.

1.

Tilbage



Trådløst Mobilt ledelsessystem, der er specielt designet til

serviceopgaver internt/ eksternt og med jobudførelse på alle

tidspunkter af døgnet.

Realtids informationer på forløbet af de eksterne arbejdsopgaver. 

Rapporterne belyser medarbejder- og kunde-lønsomhed såvel

som opfølgning på arbejdsplaner.

Muliggør en proaktiv indgriben i forbindelse med afvigelser.

Tilbage



Skift af håndsæt fra en ansat til en anden

2. Tryk på “skift af håndsæt-ikonet.”

1. Vælg navnet på den medarbejder, der skal have håndsættet.

3. Giv håndsættet til den medarbejder, der skal have det og tast gem.

2.
1.

3.

3.

Tilbage



• Alle kan lære at anvende systemet.

• Intet behov for særlige sprogkundskaber. Det er ikke en forudsætning at 
have dansk eller engelsk som modersmål.

• Brugeren kan kun generere servicemeddelelser, der er forudsat.

Så nemt, så nemt at bruge…

Tilbage



Tilføjelse af ansatte

Husk altid at taste gem.

1. Vælg medarbejder 
siden.

2. Vælg “Opret ny”. 

3. Indtast den ansattes 
data og klik gem.

4. I skemaet findes 
faneblade for 
yderligere oplysninger, 
hvis der er behov 
herfor.

Tilbage



“Tilknytning” af person-tag til en ansat

1. Gå til medarbejder siden.

2. Vælg ansat.

3. Klik vælg enhed eller tag, 
klik på det ønskede 
tagnummer og tryk gem. 

4. Ved at taste “papirkurv” 
fjernes tags, bliver fri og 
den kan dermed 
anvendes til andre, efter 
samme princip.

5. Husk altid at taste gem.

Tag kan fjernes igen ved at trykke på dette ikon.

2.
1.

3.

4.

5.

Tilbage



1. Klik medarbejdere.

2. Vælg den ansatte.

3. Vælg fanebladet Enheder/ 
Tags.

4. Vælg enhed for håndsæt eller 
tags for personligt     tags/ id 
kort.

5. Husk altid at taste gem.

Håndsæt kan fjernes igen ved at trykke på dette ikon.

“Tilknytning” af et håndsæt til en ansat

4.

3.

5.

5.

Tilbage



Tilknytning af tag eller QR kode til et område

1. Klik område. 

2. Klik vælg tag eller QR kode.

3. Tag vælges ved at klikke på tagnummeret i den menu, der åbnes op.

4. Klik gem.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

4.

Tilbage



Hvor placeres tags?
Eksempler for flere etager, lokalitet eller område........................................................................... ......................................................................
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Når placeringen af Tags skal vælges.......................................................................................... .............................................................................
Områder...................................................................................................................... ...........................................................................................
TIPS for placering af Tags................................................................................................... ....................................................................................

Tilbage



Eksempler for flere etager, lokalitet eller område

Stue / kælder

1. etage

2. etage

Tilbage



Forskellige bygninger/ lokaliteter

Produktions 

bygning

Etage 3

Lager bygning

Kontor 

bygning

Tilbage



Når placeringen af Tags skal vælges

1. Tænk over, hvordan medarbejderne mest rationelt bevæger 
sig på stedet. Anbring tags, så der spares på skridt.

2. En standard for placering af tags gør det nemmere at “finde” 
tags  - især når der er tale om nye steder eller for nye 
medarbejdere eller tilkalde vagter.

3. Tags kan placeres synligt eller usynligt, bag døre, gardiner ect. 

4. Tags kan aflæses gennem max. 5 cm. træ, glas plastik, 
porcelæn, stof etc.. 

5. Tags bør ikke placeres på metaloverflader, da dette kan 
forstyrre aflæsningen. Hvis muligt placer tags ovenpå et stykke 
plastik eller pap helst ikke direkte på metalflader.  

6. Vær forsigtig med at placere tags på møbler, da de ofte flyttes 
til andre rum.  

Tilbage



Områder

Reception

Mødelokale

CEO

Toilet

Kontor 1

Kontor2

Rengøringsrum

Kontor 3

Tilbage



TIPS for placering af Tags
1. Ved siden af døren:

• Altid på samme side og i samme højde. 

• F.eks bag døren, I lyskontakt højde, på hængselssiden, etc.

2. I rengøringsrummet: 

• Et godt sted at have en tags, ogå hvis der er flere tags på lokaliteten/ området.

3. Usynlige tags (hvis nødvendigt):

• Bag gardiner, bag plakater, under vindueskarm.

4. Synlige tags:

• Ved siden af lyskontakten, elevatorknappen.

5. Mellem eller bag vinduesglas:

• Sparer plads/ sikker for pilfingre – f.eks I skoler.

• Tags kan aflæses udefra. 
Tilbage



Håndsæt
Genstart af Håndsæt…………………………………………………………………………………....................
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Hvordan anvendes håndsæt?.............................................................................................
Hvordan oplades håndsæt?...............................................................................................
Håndsættets brug og opbevaring......................................................................................
Håndsæt/ terminal og tilbehør...........................................................................................
Håndsæt service………………………………………………………………………………………………………....

Tilbage



Genstart af Håndsæt
Opstår der problemer med kommunikationen til webløsningen, kan det 

ofte løses ved at genstarte eller nulstille enheden. 

Alle data gemmes automatisk i håndsættet, så når enheden er i kontakt 
med serveren igen sendes informationerne, for genstart følg følgende 
procedure:

1. Tilslut oplader og lad håndsættet oplade et par minutter.

2. Medens opladeren er tilsluttet, hold scannerknappen nede indtil den 
røde og grønne lysdiode begynder at blinke, ca. indenfor 10 sekunder, 
slip så knappen.

3. Nu genstarter håndsættet, gør ikke noget før alle dioder er slukket.

4. Nu burde håndsættet fungere igen – alle lagrede data sendes herefter 
til webløsningen. 

Tilbage



Hvis en stempling ikke fremgår af rapporterne?

1. Har den ansatte glemt at stemple?

– Hvis, så kan det bagefter tilføjes manuelt.

2. Har den ansatte husket at oplade håndsættet?

3. Er håndsættet “låst” til den pågældende ansatte? 

4. Er tag-nummeret “låst” til det korrekte sted?

5. Er stemlingen udført korrekt?

– Har den ansatte anvendt håndsættet korrekt?

– Tænder det grønne lys, når der trykkes på knappen?

– Er der afgivet et beep og en vibration som kvittering

for stemplingen?’

6. Genstart håndsæt

Tilbage



Hvordan anvendes håndsæt?

1. Pres kort og det grønne lys tændes.

2. Hold håndsættets hoved ca. 1 cm. fra den 
pågældende tag. Der skal ikke trykkes på nogen 
knapper.

3. Når håndsættet har aflæst taggen, vil det grønne 
lys blinke, ”beepe” og vibrere.

Aflæs tags med håndsættet hver gang arbejdet startes i et rum.

Hvis beep og vibration ikke registeres, så prøv igen.

Hvis man ikke er sikker, så gentages registreringen. Det betyder ikke noget at  registreringen 
gentages flere gange, der er indbygget en tidsforsinkelse på ca. 2 minutter, således at det kun er 
første registrering der lagres.

1. PRESS – Slip 

2. Scan - flyt

Tilbage



Hvordan oplades håndsæt?

1. Indsæt laderstik i terminal, og 
derefter i stikkontakt og tænd 
kontakt. Afbryd kontakt før stikkes 
fjernes fra håndsæt.

2. En (fuld) opladning tager ca. 2½ time.

3. Batteriet indeholder nok til ca. 1- 1,5 
ugers brug.

Grønt blinkende lys betyder at batteriet oplades. 

Hvis batteriet er næsten tomt, vil det røde lys tændes + et beep, når man aflæser en 
tag. Man kan stadig aflæse tags, men det er tilrådeligt omgående at oplade batteriet. 

Hvis batteriet er tomt, og håndsættet ikke er i stand til at aflæse en tag vil det røde lys 
blinke to gange + et beep når man trykker på knappen. Oplad omgående batteriet/ 
håndsættet.

Bemærk: Når et helt tomt batteri oplades, vil der gå ca. en time inden det grønne lys 
begynder at blinke. 

Tilbage



Håndsættets brug og opbevaring

1. Tab ikke håndsættet,                            

det er følsom elektronik. De er 

dog faldtestet ca. 80 cm. ned på 

hårdt underlag.

2. Det er ikke vandtæt,                        

beskyt derfor med vand.

3. Håndsættet holdes rent, med en 

let fugtet blød klud og aftøres 

efterfølgende med en tør klud.

4. Hold håndsættet beskyttet i 

bedst muligt omfang, når det 

ikke anvendes.

Tilbage



Håndsæt/ terminal og tilbehør

Handset

Rød lys diode

Grøn lysdiode

Tasteområde
Beeper

Tags

Vertical Bag Oplader

Vibrator
Charger socket

Bil oplader Horizontal Bag 

Tilbage

http://www.elatecworld.com/fileadmin/user_upload/datasheets_new/tags/others/DB_Keyfob.pdf


1. Hver kunde bør råde over reserve håndsæt i forhold ca. - 1 : 10

2. Reserve håndsæt gives til en ansat, så der er fortsat kontinuitet 

i anvendelsen.

3. Ubrugbare håndsæt sendes til Pancomp Danmark, for service.

4. Når håndsættet modtages retur, indgår det i bestanden. 

Håndsæt service 

Tilbage



Hjælp og support………………………………………………………………………………………………………………
Log in…………………………………………………………………………………………………………………………………
Personlige data……………………………………………………………………………………………………………….…
Software – Introduktion………………………………………………………………………………………………….…
Standard på alle sider…………………………………………………………………………………………………………
Ændring af adgangskode……………………………………………………………………………………………………

Introduktion

Tilbage



1. Basics:
• Login/ logoff.
• Det der er på alle sider.
• Personlige data.
• Skift af password.

2. “Help & support”  og feedback.

3. FAQ:
• Hvor hurtigt opdateres rapporterne?
• Hvad hvis en ansats “registrering” ikke fremgår af rapporterne.

Introduktion

Tilbage



Klik til Brugervejledning.

Hjælpetekst vises når musen holdes 

stille i toppen af teksten.

kontakt@pancompdanmark.dk

support@pancomp.com E-mail til Pancomp tekniske 

support Finland, kommunikation 

på engelsk. 

Alternativt kontakt Pancomp 

Danmark. Telefon: 32473243

Hjælp og support

Tilbage

mailto:kontakt@pancompdanmark.dk
mailto:support@pancomp.com


Brug det personlige brugernavn og password til  “log in”.

Passwords bør ikke være for nemme at gætte.

aT432kji = Godt password – men vanskeligt at huske.

anna37 =    Dårligt password – men nemt at huske.

Log in

Tilbage



Personlige data

Tilbage



Software – Introduktion

Tast:

https://web2.pancomp.com/DK1506

Tilbage



5.

1. Hovedmenu. 
2. Navigation nr. række - “Du er her”.
3. Udskrivning, brugermanual, valg af sprog, personlige indstillinger og logud.
4. Personlige indstillinger – ændringer af login og password etc.
5. Søgefelt.

Standard på alle sider

4.3.2.

1.

Klik område for “quick links”.

Tilbage



Ændring af adgangskode

Tilbage



Kunde support
Kunde support……………………………………………………………………………..............

Tilbage



Kunde support 
- Niveauer

1. Første niveau:

• Kundens egen uddannede Pancomp-ekspert.

• Hjælp på stedet - afhjælper med de mest typiske problemer. 

• Står for kontakten til Pancomp. 

2. Andet niveau:

• Kontakt Pancomp Danmark: kontakt@pancompdanmark.dk

eller telefon: 32473243

• Rådgiver og hjælper superbruger.

• Er kontaktperson til Pancomp International.

3. Tredje niveau – Kun via mail på engelsk:

• Pancomp’s Internationale support – support@pancomp.com Tilbage

mailto:kontakt@pancompdanmark.dk
mailto:support@pancomp.com


Rapporter

Eks. 1 - Automatisk rapportering…………………………………………………………………………………..………
Eks. 2 - Automatisk rapportering…………………………..………………………………………………………………
Eks. 3 - Automatisk rapportering……………………………………………………………………………………………
Eks. 1 - Rapporter…………………………………………………………………….................................................
Eks. 2 - Rapporter……………….………………………………………………………………………………………………...
Eks. 1 - Seneste stemplinger……………………………………………….………………………………………………..
Eks. 2 - Seneste stemplinger…......................................................................................................
E-mail forsendelse af en rapport..………………………………………………………………………………………...
Redigering af medarbejderrapport..............................................................................................
Udskrivning af medarbejderrapport............................................................................................
Ugerapport for en ansat……………………………………………...............................................................
Ugerapport for en ansat med “Stempler”…………………………………………......................................
Ugerapport for en kunde……………………………………………………………………………………………………...

Tilbage



Eks. 1 - Automatisk rapportering

Tryk på automatisk tidsrapport.

Tilbage



Tilføj modtager.

Vælg hvor ofte det skal sendes.

Tilføj.

Eks. 2 - Automatisk rapportering

Tilbage



Automatiske rapporter vil blive vist på denne side.

Eks. 3 - Automatisk rapportering

Tilbage



Eks. 1 - Rapporter

1. Rapporter

• Kunderapporter.
• Medarbejderrapporter.
• Redigering af medarbejderrapporter.
• Udskrivning af rapporter.
• Mailing af rapporter. 

2. Automatisk rapportering 

• Alarmer og planlagte rapporter.

Tilbage



1. Vælg rapporttype (lokalitet/ medarbejder 
eller værktøjs-report) og dato. 

2. For kunderapport vælg lokation og 
områder eller for ansatte fra den drop 
down menu, der fremkommer.

3. Se rapporten ved at taste “Vis rapport”.

Eks. 2 - Rapporter

Tilbage



Eks. 1 - Seneste stemplinger

Giver overblik over hvad der sker netop nu.
Tilbage



Eks. 2 - Seneste stemplinger

Det er muligt at få informationer om seneste ”stemplinger” selv om der arbejdes i et 

andet program. Det giver overblik. Under seneste stemplinger tast ikonet             og der 

fremkommer et pop up vindue der opdateres valgfrit.



E-mail forsendelse af en rapport

Skriv modtagerens e-mail, 

tilføj tekst og “Send e-mail”.

Tilbage



Redigering af medarbejderrapport

Det kan være nødvendigt at redigere 
rapporten for en ansat f.eks. for at 
tilføje en registrering, hvis den 
ansatte har glemt “at stemple” eller 
slette en stempling.

Dette sker ved at trykke på “rediger” 
eller “slet”  knappen.

TIP – Alle ændringer bliver markeret
med en *) og kan ses ved at trykke 
på Open modification history.

Tilbage



Udskrivning af medarbejderrapport

1.

2.

3.

Når en rapport udskrives ved brug af “print-
ikonet” vil der tilføjet:

1. En ekstra “notes” kolonne til brug for evt. 
manuelt påførte noter.

2. En godkendelses (approval) boks, således at 
rapporten kan signeres af den ansatte og 
evt. en inspektør.!

3. Kan eventuelt udskrives som pdf og mailes 
som vedhæftet fil.

Tilbage



Ugerapport for en ansat

Vælg detaljer

Tilbage



Ugerapport for en ansat med “Stempler”

TIP – De enkelte “stempler” viser hvordan 
den ansatte har bevæget sig rundt.

Værktøj der giver  mulighed for at 
optimere arbejdsgangen.

Tilbage



Ugerapport for en kunde

Tilbage



Vægsæt
Eks. 1 - Håndsæt vs. Vægsæt..................................................................................................
Eks. 2 - Håndsæt vs. Vægsæt..................................................................................................
Eksempel for en løsning.........................................................................................................
Genstart vægsæt………………………………………………………………………………………………….…………
Vægsæt……………………………………………………………………………………………………………………………

Tilbage



Eks. 1 - Håndsæt vs. Vægsæt
Vægsæt Håndsæt

Brugere: 2-250 pr. Vægsæt. 1 pr håndsæt

(1-3 i forskellige skift).

Placering: Rengøringsrum eller anden 

centralt indgangsdør.

Medarbejder.

Fast. Mobilt.

Hurtigt at lære: Ja. Ja.

Online rappotering: Ja. Ja.

No show – alarm: Ja. Ja.

Arbejdsproces: På enkelt lokation. Ja alle områder

(ved at anvende flere tags i 

det enkelte område).

Anvendes hvor: I områder med mange 

medarbejdere og intet behov 

for at følge op specifikt.

Hvor der er behov for præcis 

opfølgning / kvalitetskontrol.

… … … Tilbage



Eks. 2 - Håndsæt vs. Vægsæt

Vægsæt: Håndsæt:

Strømforsyning: Fast strømforsyning.
- Batteri back-up.

Batteri.
- Genopladeligt.

Knapper: To – Ind/ Ud. En.

Beeper: Ja. Ja.

Vibrator: Nej. Ja.

Lysdioder: Grøn og rød. Grøn og rød.

Overvågning fra Pancomp

af funktionsduelighed:

Ja. Ja.

Tilbage



Eksempel for en løsning til en person der møder frem til flere pladser,  og hvor flere møder ind til samme plads.

Medarbejderen udstyres med 

et håndsæt, der anvendes til 

flere pladser.

Medarbejderne udstyres med en 

nøgleringstags eller ID kort og tjekker 

ind/ ud på vægsættet.

Udstyret kan bruges i 

kombination med hinanden og 

vægsættet kan flyttes til andre 

steder uden brug af teknikker.

Eksempel for en løsning

Tilbage



Genstart vægsæt

Opstår der problemer med kommunikationen til webløsningen, kan det 
ofte løses ved at genstarte eller nulstille enheden. Alle data er stadig 
gemt og sendes når enheden er i kontakt med serveren igen.
Se følgende procedure:

1. Fjern opladerstik fra kontakten.
2. Vent herefter ca. 10 sekunder.
3. Monter igen stikket i kontakten og vent i ca. 15 sekunder.
4. Tryk på venstre knap (ankomme), hold knappen nede i ca. 10 sek.
5. Slip knappen.
6. Fjern opladerstik fra kontakten i ca. 10 sekunder (den røde diodelampe 

begynder at blinke).
7. Tilslut nu stik til kontakten.

Hvis der ikke fremkom blinkende diodelys mellem step 6 og 7 er
genstart mislykket – prøv igen.  ☺

Tilbage



Vægsæt

1. Anvendes på steder, hvor der er flere medarbejdere,   

der arbejder på samme lokalitet.

2. Nemt at montere med det medfølgende dobbeltklæbende

tape eller med skruer, tilsluttes til kontakt.

3. Rapporterer komme og gå tider for medarbejderne.

4. Medarbejderne indentificeres ved hjælp af en personlig

tag, eller et ID Card – der anvendes til ind- og

udstempling.

Tilbage



Andre funktioner
FAQ.……………………………………………………………………………………............................................
Godkendelse af en rapport……………………………………………………………………………………….....
Kort.......................................................................................................................................
Eks. 1 - Kvalitetskontrol........................................................................................................
Eks. 2 - Kvalitetskontrol........................................................................................................
Eks. 3 - Kvalitetskontrol........................................................................................................
Rapport godkendelses status…………………………..……………………………………………………….....
Tidslinje rapport..................................................................................................................

Tilbage



FAQ 

Hvor hurtigt vil et “stempel” være tilgængeligt i rapporterne?

• Nye “stemplinger vil være tilgængelige i rapporterne i løbet af ca. 2,5 min. 
efter at det er foretaget.

Hvad hvis en ansats stempling ikke fremgår af rapporterne?

Mulige årsager – fejlsøgning:
1. Har den ansatte glemt at stemple?

– Hvis, så kan det bagefter tilføjes manuelt.
2. Har den ansatte husket at oplade håndsættet?
3. Er håndsættet “låst” til den rette ansatte? 
4. Er tag-nummeret “låst” til det korrekte sted?
5. Er stemplingen udført korrekt?

– Har den ansatte anvendt håndsættet korrekt?
– Tænder det grønne lys, når der trykkes på knappen?
– Er der afgivet et beep og en vibration som kvittering for stemplingen ?

Tilbage



Godkendelse af en rapport
Hvis alt er OK, godkender supervisoren ved at benytte godkendelsesknappen "Godkend Rapport".

Tilbage



Kort

Klik på ikonet ved siden 
af addressen og et 
bykort popper op.

Tilbage



Eks. 1 - Kvalitetskontrol

Kvalitetstjek bliver udført 
systematisk af arbejdsleder og 
alle afvigelser bliver  behandlet 
straks. Systemet kan liste den 
medarbejder der opringdeligt 
udførte opgaven, således at 
afvigelsen kan blive udbedret. 

Arbejdsleder ”scanner” de faste 
rum/ område tag, for det rum/ 
områder der skal kontroleres. 
Efterfølgende på kortet, 
scannes først det der bliver 
tjekket (gulve) og endelig, om 
det er i orden eller 
mangelfuldt. Alt bliver lagret 
elektronisk og er let at finde.

Kontorer/ mødelokaler/ reception/ kopi/ edb

Gulve          Tæpper    skriveborde  karme

Danske tekster for tjekenhed

I orden                           Mangelfuld

Tag sat der er fastgjort i  rummet. 

Tags.

Tilbage



Eks. 2 - Kvalitetskontrol

1. Aflæs vægtag I det område, der 
inspiceres.

2. Fra den første liste vælges den sted 
type, der bedst beskriver det 
pågældende rum..

3. Fra næste liste vælges et objekt

4. Vælg derefter kvalitetsafvigelse for 
objektet. 

Samme metode kan anvendes ved service 
indrapporteringer fra de ansatte 
f.eks. Mangel på toiletpapir, 
udbrændte pærer etc.

Tilbage



Eks. 3 - Kvalitetskontrol

Tilbage



Rapport godkendelses status 
Rapport godkendelsesfunktionen gør det let at kontrollere om alle ansattes

ugerapporter er kontrolleret af den pågældende supervisor / inspektør.

Denne automatiske godkendelsesproces sikrer at:

• supervisere kontrollerer minimum på ugebasis hvordan deres ansatte har varetaget deres arbejde

• al information er klar til brug for oversigtsrapporter.

• al information er klar til brug for lønrapportering.
Tilbage



Tidslinje rapport

Tidslinje rapport giver et hurtigt overblik over, hvad arbejdsstyrken
har foretaget sig  i de seneste 36 timer. 

Tilbage


