Invester i dine kunders tilfredshed
Med realtids dokumentation kan du give dine kunder rapporter straks når runderingsopgaverne er udført.
Rapporterne giver mulighed for at eventuelle opfølgninger hurtigt iværksættes og informationerne efterfølgende
deles med relevante parter.

Enkelthed
Væk med overflødigt papir, Pancomp Secure holder styr på alle opgaver i forbindelse med runderingen.
Alt det opnås blot ved at vagten scanner en runderingstag eller vælger et runderingspunkt, ved at trykke
på en knap.

Automatisk distribution af rapporter
Rapporter kan automatisk sendes som mail til relevante personer, straks runderingen er gennemført.
Dermed spares tid og unødigt forbrug af ressourcer i forbindelse med håndtering af traditionelle
papirrapporter

GPS Koordinater
Med brug af APP fremgår GPS positionerne, tillige ses tilstedeværelsen på et kort. Funktionen anvendes
optimalt som en del af dokumentationspakken for runderingsudførelsen.

Billede dokumentation
Et billede siger mere en tusinde ord – det er muligt at tage foto af hændelser, tilføre dem egne
bemærkninger eller vælge fra et kartotek af standardtekster, du selv bestemmer indhold på. Billeder og
tekst gemmes automatisk i runderingsrapporten.

•

Bliv mere konkurrencedygtig med øget effektivitet

•

Tilbyd dine kunder automatisk at modtager faktabaserede rapporter

•

Forbedre dine samarbejdsrelationer til kunder og medarbejdere

•

Bliv mere konkurrencedygtig, med øget effektivitet

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

Spar tid med en løsning, der er skabt 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 løsningen.
Løsningen er dedikeret til vagtrundering og sikkerhedskontrol, og er et brugervenligt værktøj til vagten og
vagtledelsen, idet det er nemt at dokumentere opgaverne såvel som pludselig opståede hændelser. Alt
sammen ved blot at trykke på en knap. Dokumentationen er altid tilgængelig og alle data gemmes i 5 år.

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

Dokumentation på kerneopgaverne.
Overblik over alle runderingsopgaverne
Nemt at tilføje eller ændre runderingspunkter
Reducerer manuelle opgaver.
Billeddokumentation af observationer og hændelser
Ad hoc påmindelser som vagten får ved ankomst til stedet
Beslutninger og opfølgning baseret på fakta.
Effektiv tovejskommunikation og deling af informationer.
Produktivitet og reducering af driftsomkostninger.
Forbedret service, kunden får den aftalte tjeneste.

Moderne teknologi for vagterne med en nem APP
•
•
•
•

Let at lære. Let at anvende.
Afsendelse af mail direkte fra APPén.
Hændelser rapporteres med billeddokumentation.
Nemt at overtage og forsætte andre patruljer eller vagters opgaver.

Smid blyanten og få digital
registrering af udførte
runderingsopgaver.
Kontakt Pancomp Danmark for
at få mere at vide:
Telefon 22 25 19 10
kontakt@pancompdanmark.dk
www.pancompdanmark.dk
Pancomp Danmark leverer digitalløsninger til planlægning, drift, tidsregistrering, opfølgning samt dokumentation til
organisationer med rundering og sikkerhedskontrol, kommuner, rengøringsvirksomheder. www.pancompdamark.dk

