PDC VagtPlan
med fokus på pleje

“

PDC VagtPlan: Intelligent
arbejdstidsplanlægning der tillader
fokus på pleje

PDC VagtPlan er en omfattende løsning til arbejdstidsstyring
designet til at imødekomme den skandinaviske arbejdsstyrkes
komplekse behov. Medicinsk personaleplanlægning kræver den
største effektivitet, når det gælder styring af vagter til læger,
sygeplejersker og andet personale på hospitaler og plejehjem.
Vores intelligente forretningsløsninger er skræddersyet og
meget konfigurerbare til dine behov. I PDC støtter vi dig til at
levere bedre resultater for patienter og samfundet.
PDC VagtPlan sikrer, at alle medicinske personalebehov
imødekommes og integrerer med de individuelle ansattes
præferencer og sikrer generel medarbejdertilfredshed. PDC
VagtPlan tilbyder kraftfulde planlægningsværktøjer til at dække
en lang række vagter, behov og forventninger hver dag, effektivt

og nemt. Desuden hjælper PDC VagtPlan planlæggere med at
holde styr på bemandingsrapporter, regulerede forhold og alle
de krav, som institutionen skal opfylde.
PDC VagtPlan lægger realtidsdata i hænderne på planlæggeren.
I kan planlægge i forhold til tilgængeligheden af kvalificeret
personale, medarbejdernes præferencer for bestemte dage,
vagter mm. og sikre overholdelse af alle fagforenings- og
lovmæssige krav.
Problemfri integration med HR- og lønsystemer sikrer, at
korrekte lønninger og budgetter er opfyldt, hvilket giver større
kontrol over totale personaleomkostninger.

PDC VagtPlan sikrer at de
komplekse bemandingskrav
imødekommes
Budgetter og opfølgning
•
•
•

Indstil dine egne parametre til at følge budget, fravær og
overholdelse af regler
Identificer problemområder og træf foranstaltninger inden
omkostninger opstår
Sammenlign performance over tid i planlægning

Reducer lønomkostninger
•
•
•
•

Præcis prognose for personalebehov og
medarbejderfravær
Realtids advarsler om plankonflikter for at minimere overbemanding
Overblik over vagtdækninger og planlagte timer
Optimer din bemanding og reducer overarbejde

Fordele

Intelligente planer på kort tid
•
•
•

Kraftfulde automatiske planlægningsværktøjer gør det
hårde arbejde for dig, mens du stadig har fuldstændig
kontrol
Rapportering og dataanalyse i realtid
Let anvendelig grafisk brugergrænseflade

Vagtdækning baseret på kvalifikationer

Med PDC VagtPlan kan du indtaste dine krav til personale på
grundlag af færdigheder og overvåge fordelingen. Du kan nemt
se, hvordan skemaændringer påvirker din vagtdækning.
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Strømlinet proces
Optimere produktivitet
Reducerede
lønomkostninger
Øget medarbejdertilfredshed

Rette folk - rette kvalifikationer
- bedre resultater hver gang
Funktionel dækning

Planlæg for læger baseret på specifikke roller eller funktioner
og arbejdstider.
Alt relevant personale kan nemt få adgang til oplysninger om
funktionsdækning, og “Hvem er på vagt” via smartphones,
tablets og pc’er.

Medarbejderindflydelse

Et centralt element i PDC VagtPlan er en interaktiv
medarbejderportal, der giver de ansatte mulighed for at påvirke
deres egne arbejdsplaner. Personalet kan logge ind fra enhver
computer eller smartphone for at give deres arbejdspræferencer,
anmode om fravær, bytte vagter og chatte med kolleger.
Ledelsen kan kommunikere direkte med personalet for at
godkende eller afvise anmodninger og finde bedre løsninger.
Medarbejdere, der har indflydelse på balancen mellem arbejde
og fritid, er mere produktive, mindre stressede og mindre
tilbøjelige til at blive syge.

skemaer via e-mail, SMS eller offentliggøre dem på din
hjemmeside.

Find det skjulte guld

PDC VagtPlan tilbyder værdifuld “business intelligence” til
identifikation af mønstre, problemområder og grundårsager, så
der kan træffes passende foranstaltninger.
Rapportering er automatiseret, og forespørgselsoplysninger
kan bruges til at finde oplysninger og statistikker i enhver
periode, hvilket gør dette til et værdifuldt planlægningsværktøj.

Automatisk løninformation

Når du opretter vagtopgaver, tilpasser PDC VagtPlan automatisk
medarbejdernes arbejdstid, beregner overarbejde, tillæg,
tidsinterval og andre parametre og giver detaljerede lønsedler
og omkostningsrapporter, så du kan spore ydelser i forhold til
budgettet, hvilket giver dig mere kontrol.

Håndtering af vikarer

PDC VagtPlan giver dig mulighed for at styre medarbejdere,
som er udlånt fra andre afdelinger og endda personale, der er
midlertidigt ansat. Avancerede reservations-, regnskabs- og
rådgivningsfaciliteter gør midlertidig eller adhoc planlægning
meget fleksibel og omkostningseffektiv.

Effektiv formidling af planinformation

PDC VagtPlan giver dig mulighed for at dele planoplysninger ved
at give medarbejdere adgang til planen både på internettet og
på SmartPhones. Med et enkelt klik kan du sende opdaterede
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