
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
. 

 

 

 

Ny teknologi kan potentielt  
mindske risikoen for smittespredning 

 
Data giver et vigtigt indblik i vores adfærd, og fakta               

feedback giver erfaringsmæssig stor effekt. 
 

Kontakt os for at få adgang til en 
 gratis test version 

 
 

Telefon: 22 25 19 10 

Mail: kontakt@pancompdanmark.dk 

www.pancompdanmark.dk 

 

 
 

Fra 99,00 kr. pr. mdr. pr. bruger ekskl. 
moms, og du er i gang 

Om os 
Pancomp udvikler og leverer online tidsregistrering fra dokumentations-

systemer til rengøringsselskaber, vagtfirmaer, kommuner, tandlæger, 

medicinalbranchen og servicevirksomheder. 

 

 
Komplet løsning med rendyrket brugervenlighed 

 
Et opfølgnings- og dokumentationssystem til timeregistrering, opgave-

styring og kvalitetskontrol af udførte hygiejne og                                         
vagtrunderingsopgaver. 

 
 

Spar tid på lønberegning 

Overfør automatisk løn til lønsystem. 

Pancomps overenskomstfortolker beregner 

lønnen ud fra de overenskomstmæssige   

betingelser.                       

Spar tid på faktureringsproces 

Når opgaven er udført, kan driftsafdelingen 

godkende udførelsen i Pancomp-løsningen. 

Nem opfølgning 
 
NAV, e-conomic og muligvis jeres                
nuværende IT-system henter automatisk 
udførte opgaver til fakturering.                   
 
Overblik for hvad der er planlagt i timer, 
anvendt i timer og faktureret i timer. 
 
Sikrer at alle udførte opgaver bliver                   

dokumenteret såvel som faktureret.               

Ingen behov for dobbeltindtastninger.  

Styrker strategi for hygiejnen 

En del af de udfordringer, der følger med 

Corona-krise, kan afhjælpes med              

velfærdsteknologiske løsninger. 

Teknologi støtter personalet 

Teknologi kan aflaste personalet, hjælpe 

til bedre hygiejne og skabe bedre kommu-

nikation, planlægning og dokumentation. 

Nemt at dokumentere hygiejneproces-

serne med automatiske tidsangivelser og 

billeddokumentationer, for både faste- og 

periodiske opgaver. 

Hurtig kommunikation 

Nem og hurtig online kommunikation, 

hvilket er i tidens ånd og sparer tid. 

Påmindelser til rette vedkommende, hvis 

opgaver ikke bliver udført som aftalt. 

 

En sund strategi vedrørende 

hygiejne og dokumentation 
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PANCOMP 
DANMARK 

 

En sund strategi vedrørende 

hygiejne og dokumentation 
 

 

Vores passion 
Vores succes skal ikke alene opgøres på bundlinjen. 

Langt mere hvilke værdier vi skaber for vores kunder. 

Vi mener din succes er vores passion. 

 
 

 

Styrk overblikket og spar tid 

Med få klik ses hvilke opgaver, der er i gang, hvilke opgaver 

der er løst og hvilke opgaver som forventes at blive udført. 

Den elektroniske assistent giver besked, hvis vigtige opgaver 

eller aftaler ikke udføres som planlagt. 

 

En succes hos kommuner, samt 

rengørings, tandlæge, vagt og             

medicinal brancherne 

 

Teknologien er med til at hjælpe os ud 
af krisen, og vil fremadrettet være et   

nyttigt redskab 

 eer. 

 

I APP ses opgaver, instruktioner. Opgaver 
kan opstartes, sættes på pause og afslut-
tes, og alle registreringer ses straks i Pan-
comp Clean og Secure løsningen. 

Spar tid og penge med en       
effektiv løsning 

APPén giver adgang til dages opgaver, 
område tegninger, arbejdsplaner, data-
blade og kvalitetsvurderinger. 

Mulighed for billeddokumentation af     
observationer. 
 
Afsendelse af mail direkte fra APP. 
 
egen arbejdstid 

Smittefaren kan afhjælpes med teknologiske løsninger 

Telefon: 22 25 19 10 

Mail: kontakt@pancompdanmark.dk 

www.pancompdanmark.dk 

 


