
 

Secure til Smartphones og Tablets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your performance is our passion – the wise choice for online solutions 

 



 

Komplet løsning med rendyrket brugervenlighed 

PANCOMP APP for Secure - et effektivt og brugervenligt runderingsværktøj, der md de registrerede data 

der sendes automatisk til systemet over mobilnettet, og således danner kundens rapport og vagtledelsens 

dokumentations for at runderingsopgaven er gennemført som aftalt. Hele processen kan følges i realtid 

for den enkelte kunde. Den endelige rapport kan vise eventuelle afvigelser, ekstraarbejder, bemærknin-

ger og observationer, billeddokumentation og ad hoc opgaver. Med brug af SmartPhones optimeres to-

vejs kommunikationen En nye APP optimere tovejs kommunikationen med tale og tekstinformationer. 

Løsningen overbygger dette med logiske og let forståelige berøringsmenuer, således er det nemt for vag-

ten at anvende løsningen selv hvor der er meget lidt belysning. 

  

Vagten kan med tale eller med tekstinformationer, modtage in-

struktioner for arbejdets udførelse og vil på samme måde kunne 

rapportere tilbage til lederen. Dermed vil alle forblive optimal ori-

enteretom vagtrunderingen. En vigtig funktion når ressourcerne 

og opgaverne med kort varsel skal omdisponeres. 

  

Basis funktioner: 

• Runderings registreringer på lokaler og områder med og 

uden RIFD-tags 

• Registrering af udførte opgaver fra en menu, eventuelt 

tilføjet med vagtens egne noter og billeder som dokumentation 

• Runderings rapport med billeder 

• Rapportering af hændelser og observationer eventuelt  

tilføjet med notater og billeder 

• Automatisk modtagelse af beskeder for ad hoc opgaver 

• GPS koordinater for runderingen, som vises på et kort 

 

 

Applikationen understøttes af:  

- Android 4.0+ mobiltelefoner med indbygget *NFC læser  

IPhone, IPad og Android Tablets 

 

Løsningen kan perfekt anvendes sammen med det nuværende 

Pancomp udstyr, og vil derfor optimere den eksisterende løs-

ning og investeringen betydeligt. 

 

Eksempler på Pancomp APP skærmbilleder 
 

 

 

* NFC tag læser er en indbygget del i flere Android SmartPhones og Tablets, løsningen kan  

   anvendes uden brug af RIFD tags 

 

 



 

Runderingsrapporter fyldt med fakta dokumentationer 

Runderingsplanen udarbejdes med brug af logiske menuer. Efter planlægningen er udført kan der tilføjes 

eller ændringer i indholdet, så planen altid passer til den aftale der er indgået med kunden. 

Løsningen udarbejder fuldautomatisk runderingsrapporten, som automatisk kan sendes som mail til 

kunden straks når runderingen er gennemført, inklusive alle de registrede hændelser , billeder og GPS 

koordinater, alt i en samlet rapport. Dermed holdes kunden og ledelsen altid ajour med processen, 

således øger selskabet kunderelationerne positivt, og samarbejdet med kunden vil, således have 

mulighed for at strække sig over en længere perioder end oprindeligt aftalt.  Pancomp gemmer 

automatisk alle kundens nøgletal i 5 år, alt kan derfor genfindes let og hurtigt. 

Vagtselskabets runderinger 

• Fra oversigten fremgår  
Hvilke runderinger der 
er oprettet. Alle planlagte 
opgaver kan redigeres 
 

• Rapporter fremfindes 
 nemt med et  enkelt klik 
 

• Rapporter vis i form af 
tekstr og billeder,  
inklusive alle hændelser  
Der er observeret i  
forbindelse med 
 runderingen 
 

• Standard hændeler kan 
 hentes fra en menu.  
Disse kan selskabet selv 
navngive esempelvis 
Dør lukket, kaffemaskine 
slukket osv. 
 

• Noter fra standard 
standard hændelser og 
som billed tekster kan 
gøres af vagten på stedet 
De tilføjes automatisk 
rapporten 
 

• GPS koordinater doku- 
mentererer vagtens tilste- 
deværelse hos kunden. 
Eller hvor registringen er 
foretaget 
 



 

Efektivt system med præcis dokumentation og 

resourcestyring 

 
 

Fakta 
 

 

Med mere end 60 000 standard registreringer pr. måned i Danmark, svarende til at Pancomp´s løsninger 

anvendes to gange i minuttet hver dag døgnet rundt er det fet faktum, at løsningen er stabil og bredt 

funderet i branchen.  Erfaringsmæssigt  vil alle kunder ibrugtage løsningen fuldt ud efter et kort kursus 

med danske manualer, og efterfølgende understøttet med en effektiv daglig 16 timers hotline service. 

Hvilket betyder at der opleves en  driftseffektivitet tæt på 100 %.  

 

Løsningen bliver kontinuerligt udvidet med nye funktioner og muligheder inklusive i licenspriserne. Derfor 

er der ingen uforudsete udgifter i forbindelse med brugen. 

 

Kundecitater fra Danmark og internationalt 
 

 

”Vi er overbevist om at vi har styrket  vores konkurrencesituation med et faktum baseret ledelses, tids- og 

dokumentations system, der udvikler sig konstant med nye funktioner og muligheder” 

 

”Vi var skeptiske i starten, men i dag kan vi se at vi får vores investering hjem, måned efter måned”  

 

”Det er nødvendigt at vi som en  moderne og effektiv virksomhed, benytter 

 Os  af den  nyeste og mest stabile teknologi på alle fronter”  

 

”Vores arbejdsledere har fået mere tid til kunde- og personalepleje, med 

 den effektive tovejs kommunikation og den elektroniske assistent, der 

 automatisk melder hvis noget ikke er som  aftalt” 

 

 

Pancomp Danmark Aps 
Telf. 22 25 19 10 
kontakt@pancompdanmark.dk 
www.pancomp.com 
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