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2-Vejs kommunikation med SMS 

SMS som kommunikation mellem kontoret og kolleger i marken har den ulempe, at 

medarbejderens svar kun ses på én telefon. Derfor anvendes ofte en App til intern kommunikation, 

hvilket selvfølgeligt kræver at Appen er aktiv.  

Pancomp har også en App, der indeholder al den information, som en servicemedarbejder har 

brug for. Men Pancomp udnytter fordelene med SMS på en smart måde:  

Der sendes SMS direkte fra Pancomp, og svaret fra medarbejderen lagres i Pancomp. På denne 

måde får medarbejderen information uden at Appen er aktiv. I og med at svaret gemmes i 

Pancomp, er der dokumentation af ”samtalen” og rengøringsledere kan se SMSerne – også selv 

om de bliver slettet på telefonen. 

 

 
 

• SMS er hurtigt og det er enkelt. 

• Medarbejderen ser beskeden med 

det samme. 

• Ikke afhængigt af APP. 

• Både sendte og modtagne 

beskeder gemmes i Pancomp. 

• Sikker dokumentation, selv om 

SMS beskeder slettes på mobilen. 
• Beskeder sendes direkte fra 

opgaveplanen. 

• Automatisk besked ved 

ankomst. 

 

Flere metoder til intern kommunikation – SMS er en af dem 
Med Pancomp har du et effektivt værktøj til kommunikation mellem kontoret og medarbejdere i 

marken. Opgaver og al nødvendig information er umiddelbart tilgængelig i Appen - uden at der 

skal downloades dokumenter. Servicemedarbejderen kan enkelt rapportere afvigelser og 

kommentarer med menuvalg i Appen, hvor det kan skrives yderlige kommentarer og inkludere 

fotodokumentation. 
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Ved beskeder i forbindelse med ændringer og særlige forhold, benyttes SMS. Som noget unikt 

gemmer Pancomp svarene, og alle SMS beskeder er dokumenteret.  

SMS er en enkelt og hurtig metode, og medarbejderen ser beskeden selv om Pancomp App ikke 

er aktiv. 

 

Tidspunkt Besked Afsender Modtager 

02/08 16:32 Tager du opgaven i morgen Pancomp Jytte 

02/08 17:01 Ja den tager jeg Jytte Pancomp 

 

SMS sendes fra Pancomp på flere måder: Fra eget modul, fra rengøringsplanen eller som en 

automatisk alarm. 

  

SMS med opgavebeskrivelse 
Der kan sendes SMS direkte fra rengøringsplanen med et museklik: 

 

  

SMS beskeden indeholder de 

vigtigste oplysninger. 

Detaljer om opgaven og 

beskrivelser som vedrører 

stedet, ser medarbejderen i 

Pancomp App. 

 

Når der sendes en SMS, ser servicemedarbejderen beskeden med det samme, udenom Appen, 

og rengøringsledere kan se svaret i Pancomp.  

At sende beskeden direkte fra opgaveplanerne, sikrer en enkel og hurtig kommunikation med et 

minimum af administration og skærmklik. 
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 Automatisk information 
Hvis der en besked som vedrører en lokation torsdag, kan beskeden oprettes i Pancomp selv om 

der endnu ikke er sat en medarbejder på opgaven. Den pågældende dag vil der komme en SMS 

med beskeden til den person, der logger ind på stedet.  

Husk at mødelokaler ikke skal gøres rent i dag 
 

Dermed går vigtige beskeder ikke tabt, og rengøringslederen behøver ikke at bruge tid på 

at informere og følge op på beskeder. 

SMS er et supplement til Appen 

Pancomp App indeholder al information om sted, opgave, instrukser, kontaktpersoner osv., og 

SMS løsningen sikrer at informationen når frem i tide. Servicemedarbejderen behøver heller ikke 

at tjekke i Appen for at se om der skulle være ændringer i planerne. Dette adviseres med SMS. 

Rapporteringer fra marken 

Medarbejderen har – på stedet – mulighed for at rapportere afvigelser og observationer i Appen.  

 

  

Aktiviteter til rapportering er enkle at 

oprette og gør det let for medarbejderen at 

rapportere afvigelser og hændelser: 

• Lokale optaget 

• Ikke grovfejet 

• Stole ikke sat op 

• Fejl og mangler 

• Kvalitetsvurdering 

Hver af disse aktiviteter suppleres med 

kommentarer og billeddokumentation. 

 

Da rapporteringen sker her-on-nu kan rengøringslederen tage hånd om hændelser, der kræver 

hurtig reaktion.  
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Hvis Pancomp har ikke alt, hvad du kunne drømme om 
Når du vælger en brancheløsning som Pancomp, vil der være områder, som ikke kan opfyldes. 

Men vi tager gerne en dialog om dette. 

Alle rengøringsorganisationer forskellige. Den perfekte løsning, som passer til alle, eksisterer ikke. 

Det er derfor vigtigt at definere hvilke problemområder, som skal løses og prioriterer kravene.  

Hvilke medarbejdergrupper skal tilgodeses: Ledelsen, rengøringsleder, servicemedarbejderen, 

underleverandører, kunderne. 

Som en del af implementerings-projektet skal løsningen testes. Testen skal ikke være en 

gennemgang af alle funktioner fra en enden af. Der skal fokuseres på måske 3 områder, hvor der 

kan opnås gevinster.  

En defineret målsætning for testen er et godt udgangspunkt for et succesfuldt partnerskab med 

Pancomp.  

 

 

 

 
 
 
Spørgsmål eller kommentarer ?  
 
📞 Ring til os på + 45 22 25 19 10.  

Hvis du har specielle krav, vil vi meget gerne drøfte dette.  


