Kommunikation på
mobile enheder

“

MinPlan er en webbaseret
personaleportal forbundet med
VagtPlan. Den kan fås på pc’er, tablets
og smartphones og fungerer som
medarbejderens indgang til
VagtPlan

En måde at balancere arbejdslivet med
privatlivet er at give medarbejderne
mulighed for at påvirke deres eget
arbejde
Balancen mellem arbejde og fritid er blevet et problem i det
sidste årti, og skifteholdsarbejde giver udfordringer i folks
privatliv. Det kan være relateret til arbejde, der udføres på
ubekvemme tider. Det kan også være arbejde, som reducerer
tid og energi til andre aktiviteter og har en negativ indvirkning
på folks velbefindende. Ud over ændringerne i arbejdet er der
stigende krav til familieforpligtelser.
En måde at skabe balance på er at give medarbejderne mulighed
for at påvirke deres eget arbejde. Indflydelse på vagtplanlægning
er ikke kun god for privatlivets fred. Det bidrager også til at skabe
større jobtilfredshed, fordi ønsker er opfyldt.
Med inddragelse i planlægningsprocessen føler medarbejderne,
at de bliver hørt og respekteret. Derfor vil man være mere
tilbøjelige til at acceptere de vagtplaner og skift, man tildeles.
Man bliver mere positive på arbejdspladsen, klager mindre, og
sygefraværet vil blive reduceret.

Involver medarbejderne i planlægningen

MinPlan er en webbaseret personaleportal, der fungerer som en
“app” forbundet med VagtPlan. Den kan fås på pc’er, tablets og
smartphones og fungerer som medarbejderens indgang til PDC
VagtPlan.
MinPlan gør det nemt at involvere medarbejdere i arbejdsplanen
og give dem indflydelse på den endelige arbejdsplan.
Fra en pc, smartphone eller tablet kan medarbejdere indsende
ønsker for vagter og arbejdsfrihed. I en allerede offentliggjort
plan kan de give vagter væk eller bytte vagter med kolleger. En
central planlægger skal dog acceptere sådanne transaktioner,
inden de er gyldige.

At give mulighed for nem og effektiv kommunikation samt evnen
til at bytte og udveksle vagter vil øge moral og produktivitet,
samtidig med at der skabes en større og mere ønskværdig
arbejdsplads. Medarbejderne vil føle sig mere engageret
i vagtplanlægningen, hvilket skaber en større følelse af
fællesskab, der vil være synlig for dine kolleger.
Med MinPlan, vil du undgå besværet med at udfylde formularer
for fraværende medarbejdere og beskæftige dig med andre
planlægningsmæssige hovedpiner. Effektiv kommunikation af
medarbejdertilgængelighed betyder, at du får færre vagtbytter
til at godkende, og der vil være færre misforståelser af
arbejdsplanen.
MinPlans online planlægningssoftware giver dig alle de
nødvendige værktøjer til at kommunikere effektivt med dine
medarbejdere og gør det muligt at oprette tidsplaner baseret på
medarbejderinput.

Derudover kan medarbejdere registrere timer, se fremtidige og
realiserede arbejdsplaner og tidsplan Totaler (opgørelser over
fx. ekstra-timer optjent, afviklet afspadsering, ferie osv.).
MinPlan integreres med kalendere, f.eks. Outlook.
Endelig er det muligt for den enkelte medarbejder at chatte
med kolleger eller planlæggeren via MinPlan eller SMS, og
planlæggeren kan sende beskeder til en gruppe medarbejdere.

Hvorfor
MinPlan?
Personalets indflydelse
på arbejdsplanen giver
mange fordele til både den
ansatte og virksomheden

Medarbejderne vil opleve større tilfredshed med deres
arbejdsplads ved at få fleksibilitet og mulighed for at koordinere
og afbalancere familieliv og arbejde.
Virksomheden vil spare tid på planlægning og administration, og
får til gengæld tilfredse og ansvarlige medarbejdere. Normalt
har dette en effekt af mindre stress og sygdom.
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Mindre
administration

02 Let tilgængelig på smartphones

I dag foretrækker de fleste at være online “24/7”. Vi kan lide at
tjekke vores kalendere og arbejdsplaner i en given situation enten på arbejde eller i fritiden.
En mobiltelefon er nem at have tæt på hånden, så med MinPlan
kan du straks se, om du skal arbejde eller du har fri. Hvis du er
planlagt til at arbejde en dag, der ikke passer til dine fritidsplaner,
har du mulighed for at forsøge at slippe af med din vagt uden at
vente på næste gang du ser dine kolleger.
Hvis planlæggeren har foretaget ændringer i planen, får du
oplysninger om disse ændringer straks på din mobilenhed.

Let tilgængelig på
smartphones

03 Altid Up-to-date

Altid up-to-date

Kommunikationen mellem planlægger og personale er meget
lettere og smidig via internet og mobiltelefoner. Vagtplanen
er til enhver tid tilgængelig, og når der foretages ændringer,
meddeles de straks til personalet.

Ikke flere udskrifter
på papir

Disse fordele er gode og nyttige for det faste personale - men
endnu mere nyttigt for dem, der arbejder på timebasis. Vikarerne
arbejder på mere uforudsigelige indkaldelsesbetingelser, men
med MinPlan vil vikaren have sin liste over planer og tidsskemaer
lige ved hånden, og alle kan være sikre på, at data er opdaterede.

04 Ikke flere udskrifter på papir

Når planlægningsfasen er ophørt, skal arbejdsplanen meddeles
personalet, og mange steder sker dette med udskrifter på papir.

Tilfredse
medarbejdere

01 Mindre Administration

Den nemme tilgængelighed tilskynder medarbejderne til
at deltage i planlægningsprocessen (ofte i fritiden), hvilket
reducerer planlæggerenes arbejdsbyrde.
Når to medarbejdere kan bytte vagter selv, reduceres mængden
af administrativt arbejde og risikoen for fejl minimeres. Men det
er altid planlæggerens beslutning om byt vil finde sted eller ej.
Desuden kan planlæggeren nemt
medarbejderne via MinPlan eller SMS.

kommunikere

med

Men en trykt plan er stort set forældet med det samme, fordi
ændringer sker regelmæssigt. Disse ændringer skal også
meddeles personalet, og planlæggeren skal være sikker på, at
alt personale har modtaget den ændrede arbejdsplan, og at den
forældede version er annulleret.
Med MinPlan har medarbejderen altid en opdateret plan lige
ved hånden. Man har også et overblik over timer, ferie og fridage
(tidsskema), som altid er opdateret.

05 Tilfredse medarbejdere

VagtPlan understøtter inddragelse af medarbejdere i
vagtplanlægning. Medarbejdere kan indsende præferencer
for vagter og bytte opgaver online. Dette giver fleksibel
planlægning og loyalitet over for arbejdsplaner. Det fører til
større tilfredshed, øget ansvar og reduktion af sygefravær.
Medarbejderinddragelse har også vist sig at resultere i lavere
personaleomsætninger.

Arbejdsgange
Arbejdstidsplanlægning sker
typisk i en iterativ proces mellem
virksomhedens planlægger og de
enkelte medarbejdere

Der er regler for, hvor lang tid i forvejen en medarbejder skal
adviseres om sin arbejdstid, og det betyder, at medarbejderens
ønsker om specifikke vagter, fravær mv., skal afgives endnu
længere tid i forvejen.
Processen kan illustreres som vist nedenfor, hvor forskellige
perioder er “åbne” for handling af den respektive virksomhed og
medarbejder. Den beskrevne proces er et typisk eksempel, men
det kan variere i nogle virksomheder.

Arbejdstagerens præferencer, byt og registreringer sker i tæt
samarbejde med planlægger og andet administrativt personale,
der arbejder i VagtPlan.
Et ønske skal accepteres (eller afvises) af planlæggeren, et
vagtbytte er ikke lovligt, før planlæggeren har godkendt det, og
alle arbejdsdokumenter skal kontrolleres og accepteres (eller
afvises) i VagtPlan, inden de er gyldige.

VagtPlan: Hvis der anvendes arbejds-planskabeloner, er det første
skridt at udrulle skabelonen i arbejdsruden..
“Ønske” fase: Medarbejderne skriver anmodninger om
fravær/arbejde i MinPlan.
Planlægningsfase: I VagtPlan lukker planlæggeren for afgivelse
af ønsker, accepterer eller afviser ønskerne, opsummerer
arbejdsplanen og offentliggør den for den næste periode.
“Produktions” fase: Dette er en fase, hvor MinPlan tillader
udveksling af vagter med kolleger. Hvis du vil bytte en vagt
med en kollega, åbner du ugedagen og vælger den opgave,
du vil bytte.
Registreringsfase: Medarbejderne kan registrere faktiske
arbejdstimer i MinPlan - f.eks. hvis medarbejderen arbejder
anderledes end planen.

Opgørelser: Medarbejderen kan tjekke forskellige saldi i
MinPlan - f.eks. Arbejdstid, afspadsering, løn, mv.

“Ønske” fase

MinPlan understøtter inddragelse af medarbejdere i
vagtplanlægning. Personalet kan indgive præferencer for vagter,
der giver fleksibel planlægning, administrative besparelser,
øget produktivitet og loyalitet over for planer.
Alle præferencer overføres til planlæggeren, der arbejder i
VagtPlan, og han kan afvise eller godkende ønsker i en løbende
proces. Ved godkendelse af et ønske vil medarbejderen straks
se resultaterne i sin arbejdsplan. Imødekommelse af personalet
præferencer fører til højere tilfredshed, øget ansvar og reducerer
sygefravær.

Tryk på knappen “Byt vagt” og vælg enten “Byt” eller “Afgiv” en
vagt.
“Byt” betyder: Du vil gerne af med en bestemt vagt, så du beder
en kollega om at tage denne vagt. I bytte finder du en af dine
kollegaers vagter, som du foreslår at tage i stedet.

Din kollega kan acceptere eller afvise. Hvis din kollega accepterer
status, bliver den til “venter på planlægger” for at bekræfte.
“Giv væk” betyder: at du spørger alle dine kolleger, om en af dem
ville overtage din vagt - og vedkommende får ikke en til gengæld.

“Produktions” fase

Når arbejdsplanen er offentliggjort, begynder “produktions”
fasen, hvor du kan f.eks. bytte vagter med kolleger. Eksempel:
Vælg den dag du ønsker at bytte væk.

Den første kollega der svarer får vagten. Når planlæggeren har
accepteret eller afvist anmodningen om “byt” eller “giv væk”, er
den nye plan umiddelbart synlig i medarbejderens arbejdsplan.

I VagtPlan kan planlæggeren tilbyde vagter til alle med de rette
kvalifikationer - fx i tilfælde af sygdom. For at finde en erstatning
ønsker planlæggeren en medarbejder, der ikke arbejder på en
given dag. Planlæggeren laver et tilbud, og systemet finder alle
medarbejdere, som er til rådighed. De får tilbuddet og en rød
markering advicerer om tilbuddet.

Opgørelser

Medarbejderen kan kontrollere sin opgørelse i MinPlan, og alle
data er altid opdaterede. MinPlan er en god måde at holde styr
på udført arbejde, planlagte vagter, afspadsering osv.

I MinPlan kan medarbejderen acceptere
planlæggeren beslutter, hvem der får vagten.

tilbuddet,

og

Registreringsfasen

Medarbejderen kan registrere og redigere faktiske arbejdstimer
i MinPlan - f.eks. hvis man arbejder anderledes end planen.
Planlæggeren kontrollerer posterne i VagtPlan, og accepterer
eller afviser registreringer. Andre tilpasninger kan tilføjes til
arbejdsplanen i VagtPlan - disse justeringer vises umiddelbart
i MinPlan.
Når “registreringsfasen” ophører, er planen klar, og lønbehandlingen kan begynde. Lønfiler overføres til lønsystemet.

Diverse visninger

Ugentligt overblik over vagter

Månedligt overblik over vagter

Opgavedetaljer på dagen

Kolleger

Opgørelser

Beskeder til medarb. / chat med kolleger

PDC
kontorer
PDC hovedkvarter
H.J. Holst Vej 3-5C
2605 Brøndby
Tel. 3636 0000
E-mail: pdc@pdc.dk

PDC UK
PDC Aviation Ltd.
ViewPoint
Basing View
Basingstoke
Hampshire RG21 4RG
United Kingdom
Tel: (+44) 7921 576166
Email: london@pdc-aviation.com

CANADA
PDC Solutions Canada Ltd.
World Trade Centre
404-999 Canada Place
Vancouver BC, V6C 3E2
Canada
Tel: (+1) 604 641 1286
Email: vancouver@pdc-aviation.com

SINGAPORE
PDC Asia Pacific Pte Ltd
Level 04-05
51 Changi Business Park Central 2
Singapore 486066
Tel: (+65) 6701 8567
Email: singapore@pdc-aviation.com

COLOMBIA
PDC Solutions Colombia SAS
CRA 18A NO 86A - 14 Office 303
Bogota, 110221
Colombia
Tel: (+57) 1 638 6436
Email: bogota@pdc-aviation.com

