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Arbejdsplanlægning



Fra systemet kan der flyttes, blot ved tryk på en 
knap, en liste, for forestående opgaver, der kan 
vælges fra en menu:
• Alle kunder/ lokaliteter eller en udvalgt.

• Alle opgavetyper eller en speciel udvalgt. 
Eksempelvis specialopgaver med krav om 
speciel handling.

• Alle medarbejdere eller én udvalgt.

• Alle enkeltstående opgaver – Ad hoc opgaver. 
For en kort periode eller opgaver der 
fortsætter kontinuerligt. 

Alle opgaver med rød tekst skal behandles ekstra  
omhyggeligt, defineret af lederen.

Tilbage

Arbejdsliste



Der indtastes navn for arbejdsplanen, samt start og slut perioden den skal virke i. 
Fra et kartotek hentes Arbejdsmetoder og instruktioner, og fra rullemenu hentes 
navn på den medarbejder, der skal udføre opgaven evt. med tilføjelse af 
bemærkninger, og tidspunkter for jobbets udførelse. Medarbejderen vil straks se 
alle informationerne på sin smartphone.

Tilbage

Arbejdsplan



Eksempler på arbejdsmetoder

Tilbage



På det dynamiske Gantt kort angives automatisk 
sygefravær med rød streg eller ferie med grøn
streg. Specielle opgaver angives også automatisk
eksempelvis med rød tekst. Instruktioner følger opgaven, så den nye person der skal udføre opgaverne ser disse på sin mobil. 
Opgaver kan flyttes ved at klikke på dem, og flytte dem til den ønskede medarbejder. Det er god info for den som skal løse opgaven.  

Tilbage

Flytning af opgaver fra oversigtsbilledet

Tilbage



Kapacitet planlægges og de ressourcer som er til 
rådighed ses (A) i systemet om hvorvidt, der er 
konstant over- eller under-forbrug af tilrådelige 
timer, i den kommende 4 ugers periode.

Til venstre på skemaet ses medarbejdernes normtid. Til højre på skemaet ses det tildelte tidsforbrug for medarbejderne. 
Tider der ikke er tildelt nogen medarbejder ses nederst i skemaet (A). Flyttes opgaver i Gantt kortet vil resultatet fremgå i den højre 
del af skemaet. Øges normtiden fremgår det af den venstre del af skemaet. Se Flytning af opgaver fra oversigtsbilledet.

A

Tilbage

Kapacitet planlægger



For at lette overblikket ses under fanebladet Medarbejdergrupper, og de til gruppen tilknyttede medarbejdere. Alle tidligere nævnte 
handlinger er fuldt ud til rådighed. Der findes også et faneblad for medarbejder, hvor det er muligt for den enkelte medarbejder, at 
flytte opgaver permanent eller for en periode. Det kunne være i forbindelse med ferie. Under fanebladet Lokalitet kan en kunde 
vælges, og alle kundens opgaver fremgår i skemaet. Endvidere kan man se den eller de medarbejdere, der sættes til at løse 
opgaverne. Eventuelle rettelser vil automatisk ajourføres i dette skema, og alle de andre skemaer/ faneblade.

Tilbage

Medarbejdergrupper

Tilbage



Under fanebladet Oversigt kan man se alle planlagte opgaver samt de tilrådelige ressourcer.

På det dynamiske Gantt kort angives automatisk sygefravær med rød streg eller ferie med grøn streg. Specielle opgaver angives også automatisk 
eksempelvis med rød tekst. Instruktioner følger opgaven, så den nye person der skal udføre opgaverne ser disse på sin mobil. Opgaver kan 
flyttes ved at klikke på dem, og flytte dem til den ønskede medarbejder. Det er god information for den som skal løse opgaven. Se Oversigt.

Oversigt for alle medarbejdere

Tilbage



Oversigtsbilledet viser et 
samlet billede af de anvendte 
timer. Det angives med rød 
skrift hvis der er anvendt 
mere end 10 % flere timer 
end budgetteret. Med grøn 
skrift hvis der er anvendt 
færre timer end budgetteret. 
Oversigten kan dannes med 
år og måneder.

Tilbage

Oversigtsbillede for anvendt tid pr. kunde



Under fanebladet Oversigt kan man se alle planlagte opgaver samt de tilrådelige resurser.

Tilbage

Vagtplaner og resurseoversigt


