Brugervejledning for Pancomp APP
En komplet løsning med rendyrket brugervenlighed

Klik på linjen og se den ønskede funktion:
Aktiviteter og kvalitetshændelser………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aktivitetsrapport…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
APP løsningen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alarmer og påmindelser for ad hoc opgaver eller info til afløsere osv……………………………………………………………………………………..........................................................
Arbejdsplaner og automatisk information til mobilbrugerne om opgaver………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Arbejdsplanlægning…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Arbejdsplanlægning med arbejdsmetoder………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Aktivitetstyper……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Brug af APP løsningen………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Egenkontrol ses under kunden……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Forberedelse for optimal udnyttelse af APP muligheder……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
GPS registrering vises på kort……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Liste for udførte aktiviteter/ daglige hændelser……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….….…
Opgaveliste – Dagens eller næste uges opgaver, der er oprettet under arbejdsplaner til medarbejderen…………………………………………………………………………..…….….
Oprettelse af tilbagevendende aktiviteter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Opsummering af kvalitet ud fra et generelt synspunkt………………………………………………..……………………………………………….....................................................................
Oversigt over alle registrerede hændelser hos alle kunderne eller udvalgte………………………………………………………………………………………………………………….……...……..
Oversigt over planlagte arbejdsopgaver…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Pancomp´s APP løsning anvendes optimalt sammen med Pancomp´s øvrige udstyr………………………………………………………………………………………………………...............
Serviceopfølgning – Elektronisk servicerapport…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Service rapport………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
Servicerapport - Herfra udarbejdes den elektroniske servicerapport der automatisk lagres i Pancomp Clean……………………………………………………………………….……..
Servicerapport fortsat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
Start skærme………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................
Visning af Google Map……………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................…

Aktiviteter og kvalitetshændelser
Tilbagevendende aktiviteter / hændelser

Registrering af generelt kvalitetsniveau
Aktivitet vælges fra menuen.

Når kunden er valgt fra ved indtjekning,
kan der foretages en hurtig generel

De er dannet i Pancomp Clean.

vurdering af kvaliteten med valg fra 1-5.

For hver aktivitet/ daglige hændelser kan

der tilføjes egne bemærkninger og foto.

Observationen kan dokumenteres med et
foto og bemærkning.

Tryk på ikonet ”Kamera” for at tage foto

Registreringerne overføres automatisk til

og tryk ”OK” når foto er taget.

Pancomp Clean.
KVALITET.

Ved fejlvalg Tryk ANNULLER.

MEDARBEJDER.

Ellers tryk Gem.

Tilbage

Aktivitetsrapport

Vælg fra en af de ikoner om rapporten skal udskrives, fremsendes som en

automatisk rapport, eller sendes som mail. Er der taget et foto af hændelsen, og
skal dette medsendes, tryk på værktøjsikonet øverst og foretag valg. Tast
efterfølgende opdater. I det nederste felt kan der skrives supplerende oplysninger.
Tast afsluttende GEM.

Tilbage

APP løsningen

Optimal anvendelse af APP løsningen opnås ved at tilpasse enkelte funktioner i
hovedsystemet Pancomp Clean.

Vejledningen omhandler derfor hvordan dette gøres, således at brugsomfanget

øges med en optimal kombineret anvendelse af Pancomp Clean og Pancomp APP.

Tilbage

Alarmer og påmindelser for ad hoc opgaver eller info til afløsere osv.

Vælg fra menuen:
KVALITET/ SERVICEOPFØLGNING.
Navigationsfelt for periode.
Tryk ”Rapport ikonet” for at se
rapporten.
Vælg fra en af de 3 ikoner om
oversigten skal udskrives,
Vælg:

fremsendes som en automatisk

Ny alarm – Oprettede alarmer ses i oversigten.

rapport, eller sendes som mail.

Grøn aktiv. Gul er ved at udløbe. Rød udløbet. Tryk på blyant for at redigere, eller tryk på papirkurv for at slette alarm.
Omfang vælges fra en menu. Herefter vælges en påmindelse hvor medarbejderen modtager en SMS om påmindelsen i valgfri tekstform
når medarbejderen kommer til kunden/ lokationen/ område.

Tilbage

Arbejdsplaner og automatisk information til mobilbrugerne om opgaver

Vælg:
NY ARBEJDSPLAN.

Vælg:
LOKATION (ikke kunde).
Udfærdige en arbejdsplan ved at udfylde
tabeller og tekstfelter.
Planen kan redigeres ved at trykke på
”blyant”.
”Fremvisning endt” lad feltet stå ”blankt”

Tilbage

.

Arbejdsplanlægning

Vælg Periode:

.

Skal en opgave flyttes fra en person til en anden, trykkes der på opgaven og den flyttes til den nye person. Den tildelte eller fravalgte person ser straks opgaven via APP eller om hvorvidt den er fjernet

Tilbage

Kapacitet planlægger som ses i menuen, kan medarbejdernes disponible tid oprettes og redigeres. Når en aktivitet flyttes vil
tidsforbruget ændres. Er tallene grønne er den disponible tid inden for niveau. Er tallene røde er den disponible tid overskredet.
Der kan vælges at se kapaciteten for den enkelte medarbejder, lokalitet eller en gruppe der er tilknyttet for at løse en speciel opgave.

Arbejdsplanlægning med arbejdsmetoder
Navngive plan med valgfri tekst – eks. ”Plan 1”.

Vælg:
Enkelt plan eller plan for en periode (fra datofelt).

Vælg:
Arbejdsmetode fra pop up menu etc.

”Skolerengøring” tekst til pop up menu tilføjes og
rettes i Pancomp Clean.
Medarbejder der skal udføre opgaven.
Medarbejderen får automatisk besked via APP.
Vælg periode, evt. undtagelser.
Husk altid at taste Gem.

* Opgavetyper kan ændres efter
behov under menuen herfor i
Pancomp Clean.

* Arbejdsmetoder oprettes og
ændres efter behov under menuen
herfor i Pancomp Clean.
Tilbage

Aktivitetstyper

Tilbage

Brug af APP løsningen

Android telefoner har adgang til APP fra et ikon der dannes i enhedens programmenu.
IPhone/ IPad, og for andre er løsningen en WEB APP, funktionerne er de samme.
Det er muligt at have adgang til Pancomp Clean og APP fra samme enhed.
Ved Android indtastes WEB adresse og føjes til bogmærker.
Ved IPhone/ IPad vælges efter login Mobil APP eller UI WEB (Pancomp Clean).

Brugernavn og adgangskode er de samme som anvendes til Pancomp Clean.

Tilbage

Egenkontrol ses under kunden

Vælg via værktøjsikon om billeder skal ses direkte under kommentarstemplinger.

Rapporten kan distribueres som en automatisk rapport, udskrives, sendes som mail,
eller vælges som foretrukken rapport.
Tryk på disk ikonet og rapporternes datas overføres til Excel for videre bearbejdning.

Tilbage

Forberedelse for optimal udnyttelse af APP muligheder

Indtastning af adresser
Indtast adresse under:
Lokation.
Vejnavn.
Postnummer.
By.
Alternativt find den via kort.
Tryk.
Valgte radius minimum 50 meter.
Lokation via kort og søg vejnavn med markør.

Tryk gem og efterfølgende på globussen.
Positionen ses på kort.

Tilbage

GPS registrering vises på kort

Vælg medarbejder og tryk:
VIS STEMPLINGER
Tryk på
GPS ikonet
Et kort med angivelse for hvor registreringen er foretaget.
Det orange ikon viser hvor registreringen er foretaget, og det blå ikon
viser kundens adresse (pt. er systemet sat med en ”tilstedeværelses
radius” på 300 meter.
Rapporten kan udskrives eller sendes som mail manuelt eller automatisk.
OPGAVETYPE eller KUNDE eller MEDABEJDER.
Vælg fra en af de 3 ikoner om oversigten skal udskrives, fremsendes som
en automatisk rapport, eller sendes som mail.

Tilbage

Liste for udførte aktiviteter/ daglige hændelser

Vælg fra menu Aktiviteter:
Vælg periode fra navigationsfelt øverst
Vælg (valgfrit)
Kunde/ Lokation – aktivitetstype for mere specifik information.
Vælg fra en af de ikoner om rapport skal udskrives, fremsendes
som en automatisk rapport eller sendes som mail.

Tilbage

Opgaveliste – Dagens eller næste uges opgaver, der er oprettet under arbejdsplaner til medarbejderen

Opgaveliste

Tryk på:

Viser

Opgaven og eventuelle detaljer

Dagens og ugens opgaver

fremkommer på skærmen.

Der kan ”scrolles” tryk på
< ELLER >

Informationer der stammer fra
Pancomp Clean.
Arbejdsplaner.

Tilbage

Oprettelse af tilbagevendende aktiviteter

Tilbage

Opsummering af kvalitet ud fra et generelt synspunkt

Vælg fra menuen:

Kvalitet/ Opsummering af kvalitet.
Vælg Formand ud fra rullemenu.
Rapporten kan distribueres/ udskrives via de 3 ikoner
Rapportens evt. billeder og kommentarer, kan man se under
kunden eller medarbejder.

Tilbage

Oversigt over alle registrerede hændelser hos alle kunderne eller udvalgte

Vælg fra menu:
Aktivitets statistik
Vælg periode fra navigationsfelt øverst.
Vælg (valgfrit) Kunde/ Lokation – aktivitetstype for mere
specifik information.
Vælg fra et ikon om rapport skal udskrives, fremsendes som
en automatisk rapport eller sendes som mail.

Tilbage

Oversigt over planlagte arbejdsopgaver

Vælg fra Navigationsfelt periode:
Vælg opgavetype, kunde og/ eller medarbejder.

Vælg fra en af de 3 ikoner om oversigten skal udskrives,
fremsendes som en automatisk rapport eller sendes som mail.

Tilbage

Pancomp´s APP løsning anvendes optimalt sammen med Pancomp´s øvrige udstyr

Pancomp Danmark Aps
Center Boulevard 5
2300 København S

Tlf. +45 32 47 32 43
kontakt@pancompdanmark.dk
www.pancompdanmark.dk

Tilbage

Serviceopfølgning – Elektronisk servicerapport

Vælg fra menuen:
KVALITET/ SERVICEOPFØLGNING.
Navigationsfelt for periode.
Tryk ”Rapport ikonet” for at se
rapporten.
Vælg fra en af de 3 ikoner om
oversigten skal udskrives,
fremsendes som en automatisk
rapport, eller sendes som mail.

Tilbage

Service rapport

Vælg om rapporten skal udskrives eller sendes som mail.
Vælg via værkstøjsikonet om rapporten skal indeholde eventuelle billeder der er taget i forbindelse med serviceopfølgningen.

Tilbage

Servicerapport - Herfra udarbejdes den elektroniske servicerapport der automatisk lagres i Pancomp Clean

Vælg fra menu:

Er der logget ind på den faktuelle kunde og

Kunde

lokation er det ikke nødvendigt at udfylde:

Lokation

Bygning, etage, lokale.

Tast start
Felter er automatisk udfyldt med navn på sidste

Disse felter er til at specificere, hvis der hos

tjek ind på dagen.

kunden er mange bygninger, lokaler som ikke alle
er registreret i Pancomp Clean. Disse steder kan

således registreres med indtastninger med deres
kendetegn, bygnings – etage og lokale numre.
Vælg:
Objekt, Gulv, Loft, Vægge, Inventar eller
Generelt.

Denne funktion vælges hvis rummet/ området
bedømmes under et med en karakter 1-5.

Tilbage

Servicerapport fortsat
Med en finger kan der ”scrolles” for at

Indtast eventuelt et:

se de informationer der ligger nederst

SAMMENDRAG

på skærmbilledet.

Under

AFVIGELSER

Kontaktperson

KORREKTIONER

Indtastes navn på den person der

BEMÆRKNINGER

eventuelt har deltaget i udarbejdelsen

FOTO

af servicerapporten

Tast næste hvis der skal specificeres og

Tast efterfølgende

registreres for andre objekter.

AFSLUT OG GEM.

Ellers tryk

Rapporten overføres automatisk til

AFSLUT RAPPORT.

Pancomp Clean
Kvalitet/ Service opfølgning

Kunden
Lokaliteten
Medarbejder.

Tilbage

Start skærme

ANKOMST: Ankomst tid og GPS koordinater

AFLÆS TAG MED MOBIL. Er der installeret en NFC

registreres.

tag kan den aflæses af udvalgte Android

AKTIVITETER: Menu for tilbagevendende

Smartphones.

hændelser/ opgaver der foretages eller observeres.
OPGAVER: Oversigt for eventuelle opgaver,

Kundens navn og lokation ses på skærmen

instruktioner, kundens kontaktperson,

efterfølgende.

informationer der kommer fra
arbejdsplanlægningen i Pancomp Clean.

Smartphones uden NFC læser, vælges kunden,

KVALITET: Hurtig registrering af kvalitets niveau hos

lokation og lokale fra menu.

en kunde/ lokalitet. Kan dokumenteres med
bemærkninger og foto.

Er der kun en enkelt lokation mv. udfylder APP de

SERVICE RAPPORT: Herfra danne en detaljeret

to nederste felter automatisk.

servicerapport, der kan dokumenteres med

Ved Fejlvalg tryk ANNULLER ellers OK.

bemærkninger og fotos.
ARBEJDSTID: Dagens arbejdstid og sted registreres.
EXIT: APP forlades.
Tilbage

Visning på Google Map
Det kan forekomme at street view som nedenstående, ikke kan vises – hvilket skyldes at området, ikke er fotograferet til Google Map af Google.

Tilbage

