Fakturering bliver ikke enklere
Ledere af rengøringsdriften har længe kunne anvende effektive værktøjer til planlægning og drift.
Dette har været med til at effektivisere arbejdsopgaverne. Nu er turen kommet til administrationen
og driftssekretærer. Med Pancomps integration til Microsoft Dynamic NAV bliver hverdagen lettere.

Enkeltopgaver er administrativt tunge
Er opgaven udført? Hvad skal faktureres, og er fakturagrundlaget godkendt? Er alle opgaver
faktureret? Dette kræver disciplin og manuelle rutiner – med risiko for fejl.

Automatiseret Fakturering
Opgaver i fast regning registreres i økonomisystemet og i Pancomp hvor frekvenser og
disponering registreres. Dette gøres kun en gang.
Enkeltopgaver registreres i økonomisystemet, og data overføres automatisk til Pancomp. Når
opgaven er udført, vises planlagt tidsforbrug, reelt tidforbrug og timer som skal faktureres. Efter
godkendelse i Pancomp, overføres fakturagrundlaget automatisk.

•

De administrative opgaver er enklere, og der er færre muligheder for fejl.

•

Tidsbesparelse og overblik over hele faktureringsprocessen.

•

Ekstraarbejde, der ikke bliver faktureret. Dette problem er fjernet.

•

Forbedret ledelsesinformation og korrekt efterkalkulation.

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

Spar tid med en løsning, der er lavet til formålet
Digitaliserings er en forandringsproces hvor vi tager udgangspunkt i jeres unikke situation. Gode
tanker skal blive til virkelighed, både det driftsmæssige og digitale. Vi har erfaringer med begge
dele og hjælper med at få processerne på plads for at maksimere nytteværdien af Pancomp.
Teknologien er et værktøj for medarbejderne og er med til at sikre god hygiejne med
kommunikation, planlægning og dokumentation. Det er nemt at dokumentere hygiejneprocesserne
med tidsangivelser og billeddokumentation. Både for faste og periodiske opgaver. Digital
dokumentation falmer ikke.

Tag plads i førersædet til en digitaliseringstur
•
•
•
•
•
•
•
•

Fokus på kerneopgaverne.
Reducerer manuelle opgaver.
Oversigt over ressourcer og ledig kapacitet.
Beslutninger og opfølgning baseret på fakta.
Fakturering af alle opgaver, også ekstraopgaver.
Effektiv kommunikation og deling af information.
Produktivitet og reducering af driftsomkostninger.
Forbedret service, kunden får den aftalte tjeneste.

Teknologi, også for assistenterne med en APP
•
•
•
•
•

Let at lære. Let at anvende.
Afsendelse af mail direkte fra APPen.
Hændelser rapporteres med billeddokumentation.
Adgang til opgaver, rengøringsplaner, datablade,
arbejdstid, kvalitetsvurderinger, rapporteringer.
Registrering og opgavestatus opdateres i realtid
og er umiddelbart tilgængelig i Pancomp
systemet.

Smid blyanten og få digital
registrering af udførte
hygiejneopgaver
Kontakt Pancomp Danmark
for at få mere at vide:
Telefon 2225 1910
kontakt@pancompdanmark.dk
www.pancompdanmark.dk
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