
 

Din succes er vores passion 

  

 

Komplet løsning med rendyrket brugervenlig og med et hardware 

udvalg der passer til de fleste opgaver og behov 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Håndsæt med kun en knap, hvilket betyder 

 

✓ Meget driftssikker og solid konstruktion der holder mange år 

✓ Meget let og enkel betjening, og dermed let at implementere  

✓ Dokumentering af arbejdets udførelse på alle lokationer  

✓ Batteri der holder terminalerne igang 4-5 dage pr. Opladning 

 

APP løsning til Android og OIS 

 

✓ Fungerer sammen med håndsæt demed udstyr til et bredt 

udvalg af opgaver og funktioner 

✓ SMS informationer til vagt om specielle forhold, når han 

ankommer til stedet 

✓ Autotekster for hurtig tekstdokumentation 

✓ Billeddokumetation 

✓ Samme web portal for alle udstyrs platformer 

 

 

 

 

 

 

Med  Pancomp dokumentationssystem, får du styrket 

din effektivitet, eventuelle logistiske udfordringer, 

kvaliteten, og øget rentabilitet og ikke mindst styrket 

dine samarbejdsrelationer med ansatte såvel som 

kunderne. Vores løsning udvikles kontinuerligt, er 

logisk opbygget og ikke mindst let at betjene. Det er 

det perfekte værktøj til vagtbranchen til at 

dokumentere vagtrunderinger og til medarbejderes 

tidsregistrering. 

✓ Påmindelser til vagten om en speciel opgave der skal udføres, når vagten kommer til stedet 

✓ Omfattende alarm funktion for afvigelser 

✓ Billede og tekstdokumentation for observationer 

✓ Automatisk udsendelse af rapporter 

✓ Datadokumentation gemmes i 5 år  

✓ GPS koordinater  

✓ Datatransmission til andre systemer 

Dokumentering af vagtrunderinger i realtid 

http://www.pancompdanmark.dk/udstyr/handsaet
http://www.pancompdanmark.dk/udstyr/applikation


 

Din succes er vores passion 

 

Effektivt system med præcis dokumentation og 

ressourcestyring  

 

  

 

 

Konceptet bygger på at ledelsen skal have besked nu og her, hvis der er afvigelser i forhold til det 

planlagte. Dette betyder, at en afvigelse konstateres hurtigt, og der kan sættes ind og følges op på 

opgaven. Det kan have positiv betydning for arbejdsmiljøet, da afvigelser og fejl rettes uden at slutkunden 

får en dårlig oplevelse.  Med Pancomps løsning kan arbejdslederen dels overvåge i realtid arbejdets 

fremdrift hos slutkunderne, og dels få besked hvis noget ikke er som aftalt. 

Er der behov for datatransmission til andre systemer er Pancomp løsninger som udgangspunkt 

forberedt hertil 

Sådan hjælper vi til, at kunderne kommer godt i gang 

  1 
Afklaring og valg af 

udstyr 

  2 
Undervisning i 

løsningen 

    3 
Drift start 
opfølgning 

4 
Evaluering 

5 
Optimering 
af løsning 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Pancomp Danmark Aps 
Telf. 32 47 32 43 
kontakt@pancompdanmark.dk  
www.pancompdanmark.dk 
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